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 רענעייל םוצ

 ןייק ייברעד קידנבַאה טשינ ךוב סָאד ןכירשעגנָא בָאה ךיא

 יװ ןלייצרעד וצ ןעוועג זיולּב זיא ליצ ןיימ .הנווכ עשיטילַאּפ םוש

 ןענעז ןריי יוזא יװ ןוא ןשטייד יד ןגָאלשעג ןבָאה רעננַאזיטרַאּפ ױזַא

 עשינַאזיטרַאּפ ענענייא ןופ ןעמוקעגמוא ןעוועג ןיב ךיא ווו ,דלַאװ ןיא

 .ןליוק

 ױזַא טשינ ןדיי ןּבַאה רעדלעוו ערעדנַא ןיא זַא ,ךעלנעמ זיא םע

 לייצרעד .תורצ ליפ ױזַא ןענַאטשעגסױא טשינ ןענעז רעדָא ןטילעג

 סָאד ןוא טיפע טי בָאה ןיילא ךיא סָאװ ,סָאד רַאנ עקַאט ךיא

 .ןעזעג בָאה ךיא סָאװ

 עּפַאנק יד ךיא ףָאה ןבעל טלעװ רעפיורג רעד ןיא וװ ץעגרע

 םענעי ןיא ןיב ךיא עכלעוו טימ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי קילדנעצ ייווצ

 ךעלטנּפַאה טעװ ךוב ןיימ .ןרָאװעג טיירפאב 1944 רָאי ןופ גָאטרעמוז

 יד 2 רימ טימ ןעמאזוצ ןלעװ ייז ןוא ןעמוקנָא ייז וצ

 ןוא דלאוו ןיא זנוא ייּב ןעשעג זיא סָאװ ,םעד ןופ תודע עקיצנייא

 .ןבירשַאב ךוב ןקיזָאד ןיא טרעװ סָאװ

 עכלעוו ,החּפשמ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד ךיא קיליײה ךוב סָאד

 ,םוטנדיי ןשילוּפ ןטימ ןעמַאװצ ןשטייד יד ןופ ןעמוקענמוא זיא

 ןגעק ןטכַאלש ןיא ענעלַאפעג ,רענַאיטרַאּפ עשידיי םירבח עניימ

 .דלאוו ןיא רענַאזיטרַאּפ ענעגייא ןופ ןוא תולייח עשטייד

 - שהוכ רע ד





 רענאזיטראפ יד וצ

 ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו ,טכַאנ עבלַאה ןייז טזומעג ןיוש טָאה סע

 טָאה רע ,ענסָאס רעקיד ַא ןבענ טלעטשעגנּפָא ךיז טָאה ליאכימ .טרָא ןֿפיױא

 : ןפורענּפָא ךיז ןוא קילב ןשיניבמ ַא טימ ןטסָאמעגּפָא יז

 -םיוא ריד וטסעוװ ,קיאור ןייז ןנרָאמ טעוו'ס זַא ? טסייטשרַאּפ --

 ןוא ענסָאס א ןוֿפ ערָאק יד ןלײשּפָא טסעוװ .ָאד ָאטִא לדייב ַא ןלעטש

 .ןעמענ טשינ ןיוש ךיד טעװ לווייט רעד

 טירט ענייז רעטנוא .שינעלייא ןיא קעװַא ליאכימ זיא טנָאזענּפָא

 וליֿפא ןיוש ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ךעלענייווצ ענעטערטעצ טקַאנקעג ןבָאה

 .ןיילַא ןבילבענ ןיב ךיא .טרעהעג טשינ ךרָאש ןייק

 -יטרַאּפ ןֿפָאלשעג ןענעז -- דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעצ -- רימ םורא

 ןוא ל?וויטש יד ןיא ערעדנַא ,ןָאטעגסיױא ןצנַאנניא ייז ןוֿפ ?ייט .רענַאז

 ןוֿפ ןוא ןֿפָאלשעג ןענעז ייז .ּפעק יד ףיוא ןעלטיה עקידרעטניוו יד טימ

 ךיז טָאה סָאװ ,קיזומ ענערָאֿפעצ ַא ןסידעגסיױרַא ךיז טָאה רעליימ יד

 .תויח-דלַאװ יד ןוֿפ םורבענ םעד טימ טשימע:סיוא

 ףיוא ןעזענ טשינ ןוא ןניוא יד טכַאמרַאֿפ בָאה ךיא ןעוו ,זייוונטונימ

 ןיא ןיב ךיא זַא ,ןביולנ טרעהענֿפיױא ךיא בָאה ,םורַא םעד רָאו רעד

 . ?קניוו ןדעי ןוֿפ זא ,טַאהענ ארומ בָאה ךיא .רענאזיטרַאּפ ןשיווצ ,דלַאװ

 ןּפעלש קירוצ ןוא ןכוזּפָא ךימ ןלעוװ ייז ,ןשטייד יד ןעמיקנָא ייז ןלעוו

 .ןרעוו ןסָאשרעד ןלעוו וצ טשינ הּפצוח רעד רַאפ ,ןיירַא טָאטש ןיא

 -נעמ סָאד ןיא יוזא יו ? ןעשעג עקַאט סָאד זיא יוזא יוװ ןוא --

 תמא ָאד ןיא סָאװ ?'דלאוו ןיא ןיב ךיא ?בעל ךיא ,סע טסייה ? ךעל
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 ןײטשטַאגַארג לאיסחי

 ןעקנאדעג עניימ טרעטנָאלּפראֿפ ןבָאה ןגארֿפ עלַא יד ?טשינ סָאװ ןוא

 .טעשעג רימ טימ סָאװ ,ןעמונַאב טשינ בָאה ךיא ןוא

 קניז ךיא זַא ןוא ,סייווש ןיא ךיז דָאב ךיא זא ,טליֿפעג בָאה ךיא

 רעד ןיא טניײלעגנקעװַא ךיז בָאה ךיא .דרע רענעריויעצ-ךייוו רעד ןיא ןייא

 ריּפַאּפ-ןגילֿפ סָאד יוװ ,ףונ ןיימ טּפעלקענמורא ףכית טָאה סָאװ ,עטָאלב

 .גילֿפ עטרעטנָאלּפרַאֿפ יד

 ןשטייד יד רַאפ קערש יד !דלַאװ ןיא טכַאנייב לָאמ ןטשרע םוצ

 רימ !יא ןסקאוועגנָא רעמ ךָאנ זיא יז ,ןעגנַאנענכַאַי ץלַא ךָאנ רימ זיא

 ןוא טנעָאנ ןוֿפ סָאװ םעד בילוצ ןוא שיניעטצַייּפ רעטכידענ רעד בילוצ

 -רעד טשינ ווא ןטכָאשע: ייז טלָאװ ןעמ יו ,טעיאוװעג ףלעוו יד ןבָאה טייוו

 -ַאשז יד ןופ ןעקַאװקדַאוװק סָאד ןקָארשעג ךימ טָאה סרעדנוזַאב .ןטכָאש

 -געעג ןטלָאװ ןפיורש ןענָאילימ יוװ ,רעיוא ןיא טצלירנעג ןבָאה ייז .סעב

 .טנעוו ענרעצליה ןיא טרעב

 ןבָאה ייז .רעדיילק עלעקנוט רעמייב יד ןָאטעגנָא טָאה טכַאנ יד

 -ראֿפ רעֿפיט בָאה ךיא .סנטָאש עכעלשטנעמ יװ ןעזעגסיוא סנטייװרעדנוֿפ

 טכַאנ רעד ןיא ןקוק טלָאװעג טשינ ןוא טסוק ןטכידעג ןיא ּפָאק םעד טקור

 טשינ רימ זיא'ס ןוא שינרעטציֿפ רעד ראֿפ טַאהעג ארומ בָאה דיא .ןיירַא

 ןשיווצ ןזיװַאב ךיז טָאה הנבל יד ןעוו ,טלָאמעד ךיוא ןרָאװעג רעגנירג

 -ענמורא ךימ טָאה יז זא ,טכַאדעגפיוא ךיז טָאה רימ-לייוו ,רעמַייב יד

 .טסוק ןיא ָאד טקעדטנַא ןוא טכוז

 רעמינָאלס ןֿפױא ןגעלעג ךָאנ ךיא ןיב קירוצ העש עכעלטע טימ

 ןוא ןגעלעג ,ןדיי ענעסָאשעג יד ןוֿפ רעבירג ענעֿפָא יד ןבענ ,תורבקה-תיב

 ןוא ייז ןבענ ןגיילוצקעווא ךיז ןעוועג טלָאװ ןטסעבמַא זַא ,טרעלקענ

 ,ךיז טימ טאהעג בָאה ךיא ןכלעוו ,טָאימעלוּפ רעד טשינ ןעוו ...ףוס ַא

 א ןוֿפ תיבה-לעב ןייק ןייז קידנלעוו טשינ ,ןָאטענ רשֿפא סָאד ךיא טלָאװ

 ןדיי עקידלטעטש עלא ייב ,החּפשמ רעצנַאנ ןיימ ייב זיא סָאװ ,ןבעל

 ןיא רימ טָאה המקנ ןעמענ וצ ןליוו רעד וליֿפא .ןרָאװענ ןסירענסיױורַא

 ולָאז ןדיי עלא ביוא :טכַארטעגנ בָאה'כ .קיטשינ ןעזעגסיוא ןטונימ ענעי

 ָאט --- ייברעד ןטלַאהענ טלָאמעד ךָאד טָאה'ס ןוא -- ןעמוקמוא ש"וח

 המחלמ יד ןבעלרעביא עצנַאג סָאד ןעוװ ,המקנ רעד ןופ ןבָאה רימ ןלעוו סָאװ

 ?ןייז אהינ טשינ יוװ ייס זנוא טעוו

* 
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןיוש ןוא העש ןַײא ,העש ַא טרעיודענ ןצנַאנניא טָאה ךָאנרעד ןוא

 ןיוש ךיז טליוו סע זוא ןצנַאנניא העש ןייא ,רענאזיטרַאּפ ןשיוװצ ךיא ןיב

 ! ןּבעל קירוצ

 ...ןעוועג סע זיא טשרע ירפרעדניא ,ָאי

 -עג .ןעמעראיל וצ טרעהענֿפיױא טשינ ןשטייד יד ןבָאה ףיוה ןֿפױא

 ןיא רענייא ןבירעג דיז ןטלַאװ ייז ןצלַאװ ענרענייטש ןיא יװ ,ןעיירש

 -עצֿפיז עקידנעייגסיוא ןא טלייטעגסיוא .ךיא בָאה רָאנ לָאמלייט .ןטיוווצ

 -עג רימ ןיא טָאה ץרַאה סָאד .טכיל עקידססונ ןוֿפ ךעלעמעלֿפ יו ,,ײר

 םוצ בָאה ךיא .ןפראוװעג ךיז ורמוא ןַא רימ ןיא טלָאװ סע יו ,טּפַאלּק

 -ַאלק-ץרַאה זיא סע סניױזַא סָאװ ,םישוח עלא טימ ןעמונַאב לָאמ ןטשרע

 ךיז טָאה םעטָא ?סיב עצנַאג סָאד זא ,טכַאדענסיוא ךיז טָאה רימ .שינעּפ

 -סיורא ווו טרָא ןא טכוזענ ןוא ל?קניוו ןייא ןיא ןבילקענֿפיױנוצ רימ ייב

 . . ןצַאלּפוצ

 יוזא יװ ? שינעטלעהַאב םעד ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב יוזא יוװ ןוא ---

 -עג ןענעז עכלעוו ,ןקָאילַאּפ ןוא רעניווטיל ,רעניא-קוא ,ןשטייד יד ןבָאה

 ענעזָאלעגרעביא יד ";עמָארסיוא , רעירֿפ סָאװ ידכ ,ּפערט יד רעביא ןֿפָאל

 ןוֿפ טרַאטשעגסיורא ןבָאה סָאוו ,סיֿפ עניימ ןעזענ טשינ ,םיצֿפח עשידיי

 ךָאל ןיא קידנגיל ? ןגיוא ערעייז ןעװעג ןענעז וװ !ָאי ? םיורא ךָאל

 רעדעי .ןטכַארטרעד טנעקעגנ ךיז טשינרַאנ וצ ,תמא ןַא סָאוװו ,ךיא בָאה

 .םעדָאֿפ רעטליױֿפעצ יו ןסירענ ךיז טָאה קנַאדענ

 טָאה ןטנוא ןעוו ןָאט ףרַאד ךיא סָאװ ,טסווועג טשינרָאג בָאה ךיא

 טלָאוװ'מ יו טקטהענּפָא ךיז ןבָאה תולוק ןוא רעווענ-ןישַאמ טליּפשעצ ךיז

 .ןקניזנייא םוצ טלסיירטעג ךיז טָאה זיוה עצנַאנ סָאד .ּפעק ןטינשראפ

 טעּפַארדעג ,טֿפול רעד ןיא ןוא ףיוה ןיא טרעלָאקענ ךיז  ןבָאה ןדלאווענ

 -אב ךיז בָאה ךיא ווו ,ךָאל ןיא ןיירַא ןענעז ייז .ףיורא ּפעדט יד ףיוא ךיז

 ןוֿפ רעטרעוו ,רעטרעוו טרעהעג בָאה ךיא .טקיטשענ ךימ ןבָאה ןוא ,ןטלאה

 ןענעז ,טישענסיוא ךיז ןבָאה סָאװ רעטרעוװ ,רעזדלעה ענעטינשענרעביא

 ...םעטָא ןטצעל ןטימ ךיז טשטילגעגסיױרַא ,ןלַאפענסױרַא

 וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענאוו ןוֿפ ? ןעוועֶג ךעלגעמ סָאד זיא יוװ ---

 ? ןבעל טלאוועג יוזא ךיז טָאה סָאװרַאפ ןוא טייקיאטש אזא שטנעמ ןייא
+ 
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 יד ףיוא טלסּפָאהעג סעקרעוועוו ייווצ ןבָאה רימ ןוֿפ טייוו טשינ

 רעלירט א סעּפע -ימ טָאה ?נױֿפ א ,ףיורא ןוא ּפָארא ןֿפָאלעג ,ןגייווצ

 ןיא קעװא ןוא טקעװע:;ֿפיוא ךיז סיוא טזייוו ,זיירַא רעיוא ןיא ןָאטעג

 .שינרעטצניֿפ רעד

 .טקעדענוצ דיא טימ ךיז ;וא עקראנירַאמ יד ןָאטענסיױא בָאה ךיא

 -ֿפםיורא קירוצ בָאה ךיא .יירעסיש א ןנָארטרעד ךיז טָאה סנטייוװרעדנוֿפ

 ,ןֿפיול וצ טיירג ןייז ןיוש זומ'כ זַא ,טניימעג ,עקראנידַאמ יד טּפעלשעג

 ךיוא ןעייק דרעֿפ יד זַא ןוא ןֿפָאלש רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,קידנעעז רָאנ

 דרע רעד הףיוא ןניוצענסיוא רעדיוו ךיז ךיא בָאה ,ןסע רעייז קיאור

 .תובשחמ ןיא ןקנוזראֿפ ןוא

 .טמעטָאעגנײרַא בָאה ךיא ,טרעהענפיוא ךיילנ טָאה יירעסיש יד

 יד ןיא טקאהענ רימ .טָאה עכלעוו ,טּפול-דלַאו ,עקרַאטש יד ךיז ןיא

 -ֿפיוא ןָא ןבָאה סע .טנָאקעג טשינ ןוא ןֿפָאלש טלָאװעג בָאה ךיא .:ֿפײלש

 .גָאט םענעגנַאנראֿפ ןגעוו ןעקנאדעג יד טרעטַאמעג ךימ דעה

 עשטייד ךרוד טלננירענמורא ןרָאװעג רימ ןענעז ירֿפרעדניא דלאב

 ןוא ןפָאלשעג טשינ ן'העש עירפ יד ןיא קידנעטש יו ןענעז רימ .רענלעז

 .גָאט רעקינוז ,רענייש ַא ןעגנַאנעגפיוא זיא'ס .ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה

 -לָאנ ןוא רעטצנעפ ערעזנוא טלטיױרעגּפָא ,טלייאעגוצ ךיז טָאה ןוז יד

 .סעשטירּפ ערעזנוא ףיוא טגיילעגקעװַא ךיז ןבָאה םעדעֿפ ענעד
 רימ !קערש ַא -- ןוא טיולּפ םוצ טקילבענּפָארא רעוו טָאה סע

 ,ןעליוקסיוא זנוא טייג'מ זַא ,ןריוקרַאֿפ ןענעז רימ זַא ,ןעזרעד ןבָאה

 -עז רימ .רענלעז עשטייד רעטרעדנוה ךרוד טלגנירעגמורַא ןענעז רימ זַא

 טעב רענייא .יירענייוו ַא ,יירעשעלחעג א .ןרָאוװעג ענושמ טשינ ריש ןענ

 .יודיוו טגָאז ןעמ ,ךיז טזדלַאה ןעמ ,ךיז טשוק ןעמ .ןרעדנַא םייב הליחמ

 -קעװַא ןוא םיתילט ןיא טלקיוועגנייא ךיז ןבָאה ןדיי ערעטלע עכעלטע

 גירקניירא ךיז טלָאװעג ןבָאה ןשטנעמ עגנוי .דרע רעד ףיִיא ךיז ןֿפרָאװעג

 ,טייקיניירמוא ןופ בורנ ןיא ןזָאלוצּפָארַא ךיז טרָאד ןופ ידכ ,טעזָאלק ןיא

 .רעדרעמ יד ןוֿפ ןעמוקוצמוא טשינ יבַא

 ךס ַא ןיוש ןבָאה .טרעיודעג גנַאל וצ ,טרעיודענ סעּפע טָאה'ס רָאנ

 טעוװ'ס זַא ,זנוא טשיִי טניימ ןעמ זַא ,ןייז ןעק'ס זַא ,טגָאזעג זנוא ןוֿפ

 ...זַא ,הטיחש ןייק ןייז טשינ
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 ןבעל טלָאװעג בָׂשֹה ךיא

 ןבָאה תוטיחש יירד .ןעוועג רימ ןענעז ןשטנעמ ענדָאמ עכלעזַא ,אי

 זיא תומה ךאלמ רעד ןעוו ,קידנעטש ןוא טכַאמעגכרוד טאהעג ןיוש רימ

 ןַא ,ןדערנייא טלָאװעג ךיז ןעמ טָאה זדלַאה ןֿפיוא ףלח ןטימ ןענַאטשענ

 ,ןביולנ טלָאװעג טשינ ןבָאה רימ לייוו ....טשינ רשֿפא זא ,רעמָאט זא ,ןיינ

 ...םוא ןעמוק רימ זַא

 .זיוה רעזנוא ןוֿפ טנַאדנעמָאק ןֿפיוא טראוועג ןעמ טָאה לכה ךסב ןוא

 .ןדיי ,ענעקנַאשעגקעװַא םיא ,קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןופ רעמיטנגייא םעד

 טלייאעג ךיז טָאה רע .ןעלסילש יד טימ קידנעגנילק ןעמוקעגנָא זיא ר

 ןיא ןיירַא זיא רע .םיא ךעלסילשסיוא טרעהעג סָאװ ,רצוא ןא ןענעֿפע וצ

 -ַאב רעד ןעמוקענ זיא'ס .ןשטייד עטנֿפָאװַאב יד םיא טימ ןוא ףיוה

 .ןעייר ןיא ךיז זלעטשוצסיוא ןוא ןײגוצּפָארַא ןוֿפ לעֿפ

 ןוא ןטייוצ ןשיווצ ךיא בָאה ,ּפערט יד ןוֿפ ּפָארא ןיב ךיא ןעוו

 -עג טשינ רעבָא בָאה ךיא .ללח ַא ,ךָאל ַא ןעזרעד םיצולּפ קָאטש ןטשרע

 טלעטשעגניירא ךיז זוא ףיוה ןיא ּפָארַא ןיב ,ףיורעד טכא ןייק טנייל
 .ייר רעד ןיא

 ןוולב ןיֹוש רעבָא ,ןענענעזעג ןעמונענ לָאמַאכָאנ ךיז ןבָאה רימ

 .ןענייו ליטש ַא טימ ,ןקילב עסַאנ טימ

 -ַאב ןוא ּפערט יד ףיוא ןֿפָאלענֿפױרַא ,ייר רעד ,ןוֿפ סױרַא ןיב ךיא

 ךיילנ ןוא טשטעווקענניירא זיהַא ךיז בָאה ךיא .ללח-ְךָאל םעד טכַארט

 רעמ זיא רעניימ ףוג רעד זא ,טכאדענסיוא ךיז טָאה רימ .סױרַא קירוצ

 דוצ ןיב ןוא טקייאעג ךיז בָאה ךיא .שינעטלעהַאב רעד ןיא יו ,ןסיורד ןיא

 ...ןלייצ סָאד ןקיטעּפשרַאֿפ טלָאװעג טשינ ,ףיוה ןיא ּפָארא קיר

 ַא ךיא בָאה ייר רעד ןיא קידנעייטש .טרַאװעג ץלַא ךָאנ טָאה'מ

 .טנקירטענסיוא בלַאה ןעוועג זיא (ַארַאשטש יד .רעיוט םוצ ןָאטעג קילב

 .טשינרָאג לָאמנייק יוװ ,טלייאענ ןשטנעמ ןבָאה ךייט ןטייז עדייב ןוֿפ

 . ..ןעננוקיטֿפעשַאב עלַאמרָאנ ערעייז וצ ןעננַאנענ קיאור זענעז ייז

 ןעזעג בָאה ךיא .ייז ןוֿפ טלײטענּפָא זנוא ןבָאה רעטעמ ןעצ זיולב

 -פעזא ךיוא ןעוועג ןענעז'ס .ןּפיל יד ףיוא ןעלכיימש ייז ןוֿפ עכנַאמ ייב

 .ּפעק יד טיירדענסעווא ןבָאה עכלעוו ,עכ

 .םינָאלס ןוא שטיװָאנַא-ַאב ןשיווצ טסילֿפ סָאװ ךייט ַא (+
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 ןײטשטַאנַארג לאיחי

 יינ יזַא ,ןייר ױזַא ,לדנקלָאװ סייוו ַא ;ַא טיולבענ טָאה ?מיה רעד

 ...גָאֿט רעקידנעײנֿפױא דעד יוװ  שירֿפ- זוא-

 טהאר טְלָאװ םולב יװ ...טצנַאלנעג ןוז יד ֿטָאה ךייט ןיא: .ןוא

 . ..ןעמווושעג

 ?טצנַאלגעג טיור ױזַא סע טָאה סָאװדאֿפ ---

 -קינייװעניא ןא טביטראֿפ ךימ טָאה -- ךָאל ןיא ןיירא ךירק --

 .לעֿפַאב רעטס

 ךיא בָאה לָאמ טנזיוט ןעצ ןוא ןכָארבעגּפָא ךיז טָאה עגר עבלַאה ַא

 .ייר רעד ןוֿפ טּפעלשעגפױרַא ךימ טָאה הוכ א סעּפע !ךירק ---

 סנדעי המישר א ןוֿפ ןֿפורסיױא ןביוהעגנָא טָאה טנאדנעמַאק דעד

 ןוא םיַיּפ ןצלָאמשעצ ןייז |ביױהענֿפיױא רע טָאה ןֿפורסיױא םייב .,ןעמָאנ

 רַאֿפ טקרעמַאבמוא ןיב ךיא .!יירַא זניוא יד ןיא םענעי ןָאטעג קילב ַא

 ױד ףיוא ללח ןיא טּפוטשעגניירא ךיז בָאה'כ .ייר רעד .ןופ סיױרַא םיא

 יד .ןּפָארּפ ַא טימ שַאלפ ַא טכַאמרַאפ ןעמ יװ ,טכַאמרַאפ םיא ןוא ּפעדמ
 -ענ טשינ בָאה ךיא ,ןדָאב םענרעצליה ןיא טשטעווקעג ךיז טָאה זָאנ

 סיו-א ןקעטש סיֿפ יד יצ ןרילָאדרטנָאק וצ ידכ ,ּפָאק םעד ןנעװַאב טנעק

 ליטש זיא ףיוה ןֿפױא .העש ַא ךָאנ העש ַא ןֿפָאלעג זיא ױזַא ןוא

 ןכַאמ וצ סָאװ ,טסוווענ טשינ בָאה ךיא ,תורבקה תיב ַא ףיוא י

 טניוטעג רימ סע טָאה סָאװ וצ טסווװעג טשינ ,רענייב לטניב ןי

 -ניהא וו טשינ סע בָאה ךיא סָאװ ,ןבעל ַא טימ גרָאז עטסיומוא יד

 ...ןָאטוצ

 ? ןעמוק ץונוצ טשינ ןעד רע ןעק ?טָאימעלוּפ רעד ןוא --

 טנערב רעייֿפ א זא ,רימ ןיא טדיז טולב סָאד זַא ,טליֿפענ בָאה ךיא

 שטאב ,קירעגנוה זעוועג טשינ ןיב ךיא .תובשחמ עלַא ךרַאמ ןיימ ןיא סיוא

 רָאנ ,ןסעגענ טאהעג טשינ בָאה ךיא יװ ןעווענ תעל תעמ ייווצ דלַאב ןיוש

 .ור ןייק ןבענעג טשינ רימ טָאה טשרוד רעקיסייב ַא

 א ןכוז ןביוהעגנָא ןוא רענעלעג ןוֿפ ןביוהענפיוא ךיז בָאה ךיא

 ידכב ןיײנוצקעװַא טייו טַאהעג ארומ רעבָא בָאה ךיא .רעסַאװ קנורט
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןעַיוֿפעג בָאה ךיא .רענַאזיטרַאּפ יד טימ רענַאל םעד ןרילרַאֿפ וצ טשינ

 רעמע ןוֿפ טּפוזעג דרע רעד ףיוא ךיז קידנעיצסיוא ןוא רעסַאװ דעמע ןַא

 .טשינ רעדָא ,רעסאוו ענייר זיא'ס יצ ןטכַארט קידנלעוו טשינ ,סיודא

 ןלעטש ןָא טבייה סָאװ ,דניק ןיילק ַא יו זא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 ,ךָאל-ללח ןוֿפ קערש טימ טקורענסיורא ךיז ךיא בָאה ,טירט עטשרע יד

 טָאה זיוה-טכעש  ַא ןיא יװ .ןלאֿפעגדעדינַא ןוא ףיוה ןיא ןעגנַאנעגּפָארַא

 טרָאד ,עקרַאנירַאמ ַא ָאד ,טולב סעשזולַאק עטרעווילנראֿפ .ןזעזענסיוא סע

 בָאה ךיא .ןדיי ןצניינ טרעדנוה ןוֿפ -רכז .ַא .-ָאה ,ךיש רֶאּפ ַא ,?טיה ַא

 ךיוא םאה טוב ןיימ .רעטסקיצנאוצ ןוא טרעדנוה רעה יי טפראדענ

 ךָאל ַא ןעזרעד ךיא בָאה ,סעשזולַאק יד ןופ ענייא ןיא ןייז טנעקעג

 ...ןטלַאהַאב ךיז ןוא ּפערט יד ףיוא

 ןיושי ןביקבענ .טשינ .,ןסירעצ ןטָארד יד .ןפֶא ןעווענ זיא רעיוט סָאד

 ...ןטיה וצ ןעמעוו ןיוש ןעוועג טשינ ,;דיי ןייק רעמ

 ןסיוטשעגנָא ךיז ןוא רעיוט םענעֿפָא םעד וצ טראשענוצ ךיז בָאה ךיא

 םעד טנעקרעד ןוא ןנױבענּפָארא ךיז בָאה ךיא .רעּפרעק זטיוט א ףיוא

 -סיוא ןעוועג םיא ייב ןענעז טנעה יד .עּפורנ רעזנוא ןוֿפ ראילָאטס ןגנוי

 רעטרעווילגרַאֿפ ַא ןיא ןענַאטשעג ױזַא ןענעז ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןוא טיירדעג

 ַא בָאה ךיא  .זָאר; ץרַאװש יו ןעזענסיוא ןבָאה ייז זא ,עשזולַאק

 -עצ ךיז ןוא ףונ זטרַאטשראֿפ םוצ טצעזענוצ ךיז ,ןָאטענ יירשעגנ ןדליוו

 ךיוב ןפיוא ןכָארקענ ןיב ךיא ,טרָאד ןוֿפ סיױרַא ךיא ןיב ךָאנרעד .טנייוו

 ןנעלעג ןיב ךיא .ןענוֿפענ טייוו טשינ ךיז טָאה סָאװ ,ףיוה ןיימ וצ זיב

 -נוא ןיא ךיז טָאה סע יצ ןסיוו טלָאװעג בָאה ךיא .טרַאוװעג ןוא טיולּפ םייב

 רעכלעוו ,רעלַאמ-ןבוטש רעשיליוּפ ַא ,ןבש רעד ןבילקעגניירַא בוטש רעז

 לַאטש רעזנוא ןיא זא ,ןשטייד יד ןזיוועגנָא הטיחש רעד ןוֿפ גָאט ןיא טָאה

 ןביז טּפעלשעגסיורא עקַאט טרָאד ןוֿפ טָאה'מ ןוא ,ןדיי ןטלַאהַאב ןענעז

 .ןסיש טריֿפענקעװַא ייז ןוא תושּפנ עשיריי

 סע ןכלעוו ןוֿפ ךָאל םעד ךרוד ןטרָאנ רעזנוא ןיא ןיירַא ןיב ךיא

 .עלעסעג רעזנוא ןוֿפ רעסַאװ עניירמוא סָאד ךייט םוצ סױרַא טניר
 -נָא ןגעלעג ןענעז ףיוה ןפיוא .טרעטיצעג ןבָאה סיפ ןוא טנעה יד

 ןענעז ןּכַאז ערעסעב יד .םישובלמ ןוא ןכַאז-בוטש ענעדישראפ ןפרָאוװעג

 טזייוו ,ןענעז ערעניימענ ףיוא םינלעב ןייק ןוא ןבילקענסיוא ןעווענ ןיוש
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 ןײטשטַאנַארג לאיחי

 .בוטש ןיא ןײרַא ךָאד ןיב ןוא טלָאװענ טשינ בָאה ךיא ןעוועג טשינ ,סיוא

 ,עשזאס סנפיוה ןוא לניצ ענעֿפרָאװעצ ןנעלענ ןענעז ךיק רעד ןוֿפ טרָא ןֿפיוא

 -עג ןעמ טָאה ָאד .רעטערב יד ןסירעגסױרַא ןעוועג ןענעז טנעוו יד ןופ

 רשֿפא רעדָא ,תורצוא עשידיי ענעטלַאהַאב יד ,ןטנאילירב ,דְלֶאנ טכוז

 .ןדיי עקידעבעל עקַאט

 ןיהַא ךיז ןזָאלענּפָארַא .ןפֶא ןעוועג זיא ןיירַא רעקנוב ןיא לריט סָאד

 וצ ךיז ןעננולעג ןצימע טרָאֿפ זיא רשֿפא זַא ,קנַאדעג ןטימ ךיא בָאה

 קידנטכַארט ױזַא .געט-הטיחש יד רעביא טרָאד טראוו רע ןוא זטלַאהַאב

 עניימ עלַא לייו ,ךעלנעמ טשינ ןיא סָאד זא ,טסוווענ רעבָא ךיא בָאה

 ןוֿפ קידנעײנסױרַא .ןפַאשרעד ןעוװעג גנַאל ןיוש ןענעז ןשטנעמ-בוטש

 ןיב ךיא .לּפַאצ ןקידיײרֿפ א ,ןָאטעגנ לּפַאצ ַא ץראה ןיימ טָאה רעקנוב

 .דעלטערב עכעלטע הףיוא ןטע-טענֿפױרַא

 -ענמורַא ךיז ךיא בָאה ןיירַא ןענעז ןשטייד יד טייז .ךַאז ענדָאמ ַא

 ןעועג בוטש רעזנוא ןיא ןענעז עכלעוו ,ךעלעטערב עכעלטע טימ ןנָארפ

 לעב ןופ ךעלקיטש ןענעז סָאד זַא ,ןסייהעג טָאה סע .תורוד ןוֿפ השורי ַא

 ;םעזעג וימי לכ ןבָאה רע לָאז ?לוטש רעד ףיוא זַא ,לוטש ס'בוט םש

 עקַאט ןעמ טָאה ךעלעטערב יד ןופ םענייא ףיוא .שרדמה תיב ןייז ןיא

 ןוֿפ תובית ישאר עטנערבעגסיוא יד ןענעיילרעביא טנעקעג טכייל ץנַאנ

 .ןעמָאנ ס'םש לעבק

 -רַא רעד וצ ןעננַאנעג :ָאט ןרעי ךיא ןיב ךעלעטערב עכעלטע יד טימ

 אשי רעד ןיא טשרע .טדיישעצ טשינ ייז טימ לָאמנייק ךיז ,טעב

 ןוא רעקנוב םעד טכיירגרעד טָאה ךיור רעקידנקיטש רעד ןעוו ,הטיחש

 ייז ךיא בָאה ,ןמיולסיוהא טרָאד ןוֿפ טזומענ עטעקַאנ-בלַאה ןבָאה רימ

 ןקוק ןביֹוהעגנָא שיטסימיסעּפ רֶָאנ ןוא ךיז טימ ןעמענוצטימ ןסעגרַאֿפ

 ...ןבעל ןביילב וצ ןסנַאש עניימ ףיוא

 יו ךיז וצ טקירדענוצ ייז ךיא בָאה ךעלטערב יד קידנעניֿפענּפָא

 ןנָארטעגטיכ ןוא בוטש ןוֿפ סױרַא ןיב ךיא .רצוא ןרעייט ןטכוזענּפָא ןַא

 ןעמָאנ ןייק -ַאנ טָאה סָאװ טייקגנירג א דיוא ,ןקיטייוו יד ץוח ,ךיז טימ

 .טַאהעג טשינ

 ווו ,טרָא םוצ טעזיוּפעגוצ ,דרע' רעד ףיוא ןניוצעגנסיוא ךיז בָאה ךיא

 זיא -עכלעוו ,טָאימעלוּפ רעבלעז רעד ,ןניל טֿפראדעג טָאה טָאימעלוּפ דעד
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 טָאה רעכלעוו ,טָאימעלוּפ רעד ,זייווכעלקיטש ןרָאװעג טננערבעגמייהַא

 -וקעגרעטנוא יוזא טשינ טלָאװ הטיחש יד ןעוו ,ןעוועטאר ךס א טֿפרַאדעג

 ...גטילצוןקפ ןעמ

 םיא בָאה'כ ןעוו ,דיײרֿפ ןוֿפ ןנירשענסיוא טשינ ריש בָאה ךיא

 ךיז טָאה רימ ןוא טנייוועצ ךיז בָאה ךיא .ןיירא טנעה יד ןיא ןעמונענ

 :ןטעבעג רימ ייב ךיז טָאה רע זא ,טכַאדעג

 סָאװ יד רַאפ םקונ ךיז ייז ,קנעדעג ןוא דלַאװ ןיא יינ ,ךימ םענ --

 ןענעז סָאװ ןדיי עלַא רַאֿפ ,-עמ טשינ ןיוש ןבעל ןוא ָאד טניווועג ןבָאה

 .ןרָאװעג ןטכָאשענסיוא םוטעמוא ןוא ָאד

 םייב ןעמוקענסיוא ןוא ןטרָאנ ןופ סױרַא ךיא ןיב לַאנַאק ןכרוד

 ד ןוא ךיוב ןֿפיוא ןָאטעג ךירק ַא ,גנורּפש ַא ,עלעסעגנ ַא ,סַאנ ַא .ךייט

 תיב ןוֿפ גראב ןֿפיוא ףיורא ןיב ךיא .ןטניה ןוֿפ ןבילבעג זיא טָאטש

 ,תובצמ ענעמונענסיורַא יד ןופ רעכעל יד ןיא טרָאד ןופ ןוא תורבקה

 טָאה לָאט ;יא ,ןטנוא .טעברַאעג םישדה ייווצ עּפַא;ק ןבָאה רימ סָאװ ייב

 .טרעהענֿפיוא ךיילנ ןוא תורבקה תיב םוצ ןסָאשעג לָאמ עכעלטע ןעמ

 -סיוא ךיז ןוא רבק םענעֿפָא ןַא ןיא ןײרַא ךיא ןיב ןגעוו סטייקרעכיז רַאֿפ

 ...תמ א טקעדענוצ ןבָאה סָאװ ,ךעטערב יד ףיוא ןניוצעג

 םָאװ טלָאװעג בָאה ךיא .טייצ לקיטש  ַא ןֿפָאלענּפָא רעדיוו זיא סע

 ןֿפוא סיױדַא ןיב ךיא .טכַאנ רעד ראֿפ טַָאהענ ארומ ,קעװַא רעלענש

 טביילשעג ךיז בָאה'כ ןוא קָאטסילאיב {ןייק טריֿפעג טָאה רעכלעוו ,יײסָאש

 .דלַאװ ןוֿפ דנַאד ןֿפיױא

 טָאה סיורא רעמייב יד ןשיווצ ןוֿפ . . . ןעשעג סע זיא גנולצולּפ ןוא

 ןעננאנעג זיא סָאװ ,ָאטױא-טסַאל ַא ןָאטעג עוועריק ַא ײסָאש ןֿפיוא ךיז

 רָאנ ,עוװאנאק רעד ןיא ןעגנורּפשעגניירא ןיב -יוא .רימ ףיוא ךיילנ

 ןשטנעמ עכעלטע ןעגנו-ּפשענּפָארא ָאטיוא ןוֿפ ןענעז קילבנגיוא םעד ןיא

 : ןָאטעג יירשעגנ ַא ןוא

 .יֵאטס .טלַאה ,טלַאה --

 םענ ַא ךימ ןבָאה ייז ןוֿפ ייוצ .לארשי עמש טנָאזענּפָא בָאה ךיא

 -ע;סױרַא ,ןטַאמָאטיוא רימ ףיוא קידנ:לעטשנָא ןוא ?סקַא יד ייב ןָאטעג

 .עװַאנַאק רעד ןוֿפ טּפעלש
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 ןײטשטַאנַארג ?איסי

 יג ןיהווו ?ןענַאװ ןוֿפ) ? ןָאיּפש ? שָאידיא ַאדוק ? ַאדוקטִא --

 .(?ןָאיּפש ַא ?וטס

 רעװעג-ןישַאמ ןּפיױא קידנזייוװנָא ןוא טלייצרעד ץלַא ייז בָאה ךיא

 .דיי ַא ןיב ךיא זַא ,ייז טגָאזעג

 סע ,טסווװעגנ ךיילנג ייז ןבָאה עטצעל סָאד זא ,טקרעמַאב בָאה ךיא

 עקידייל ןייק טימ ןעמוקעגנ טשינ ןיב ךיא סָאװ ,ןרָאװעג ןלעֿפעג ייז זיא

 ןעועגנ טשיו טלָאו'כ ןעוו ,ןלעֿפעג רעמ ךָאנ ייז טלָאוװ'כ רָאנ ,טנעה
 .דיי ןייק

 .רַאּפ םעד ףיוא ןםעזעג ;יֹוש ךיא ןיב רעטעּפש טונימ עכעלטע ןיא

 ןבָאה ייז .ןירַא דלַאו ןיא קירוצ ייז טימ ןרָאפעג ןוא ָאטיוא ןשינַאזיט

 ?קניוו א ןיא ןסעזעג ןיב ךיא ןוא רעדיל ענייש-קיצרַאה ,רעדיל ןעגנוזעג

 ןיא ,סָאטעג יד ןיא םוא ןעמוק ןדיי ליֿפ ױזַא סָאװ ,טרעיורטענ זוא

 ןטייקכעלנעמ ליֿפ יוזא ןביג רעדלעוו עשיסורסייוו עֿפיט יד ןעוו ,טייצ רעד

 .ךיז ןעװעטַאר וצ ןוא ןֿפמעק וצ

 סעּפע -- ןעמונעגֿפױא טלַאק ױזַא ךימ ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ רעבָא ---

 ? רעוועג טימ ןעמוקעג ךָאד ךיא ןיב

 ...ןענַאטשראֿפ טשינרָאג ךָאנ רעבָא ךיא בָאה טונימ -ענעי ןיא
 טי

 בָאה קידנעמוקפיוא לייוו ,ףָאלש ןטונ א טּפַאכענ תועמשמ בָאה ךיא

 ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ יד .ּפָאק ןיימ רעביא ןוז יד טקרעמַאב ךיא

 .ךעלדייב יד ןשיוװצ טיירדעגמורא ךיז ןבָאה ,רענַאל ןיא ןןעוועג טכַאנייב

 ,יר ,שיײלֿפ קיטש ַא -- רעוװו ןוא טיורב קיטש ַא טּפיינקעג טָאה'ס רעוו

 .ןֿפָאלשעג ןוא זָארג ןֿפיוא ןנעלעג ןענעז ,טעברַא-טכַאנ טַאהעג ןבָאה סָאװ

 -וקענוצ זיא טגנערבעגנ-עהא טכאנייב ךימ טָאה רעכלעוו ,ל?יאכימ

 .בַאטש ןיא ךימ טֿפור ןעמ זַא ,ןדלָאמעג ןוא ןעמ

 ַא ןיא ןסעזעג ןרידנַאמָאק ךס ַא ןענעז ןעמוקעגניהַא ןיב ךיא ןעוו
 שישטייד לָאצ רעד ןגעוו טגערפעגסיוא ךימ טָאה'מ .זָארג ןפיוא זיירק

 ,טיהעג ןרעוװ ייז יוזא יוװ ,סעמרַאזַאק יד ןגעוו ןוא םינָאלס ןיא רעטילימ

 ךיא יצ ןוא דלַאװ ןיא ןעמוקעג טעּפש יוזא ןיב ךיא סָאװרַאֿפ ,םעד ןגעוו

 , .ןלעֿפאב רימ טעװ ןעמ סָאװ ,םעלא ףיוא טיירג ןיב

 רעד ןיא ןאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיוש יא ןיב גָאט ןבלעז םעד ןיא ךָאנ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -ָאס ןוֿפ ןיולב טרימרָאֿפ ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורנ רעטסקיצכעז ןוא ןביז

 ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,רענלעז עשיטעיוו

 ךימ ןעמ טָאה ,טלייצרעד גָאט ןבלעז ןיא רימ טָאה ליַאכימ יו

 ןכלעוו ,טָאימעלוּפ םעד בילוצ רענַאל ןשידיי ןיא טקישענרעביא טשינ

 -יסור-ןייר רעטרימרָאֿפײינ רעד ראֿפ ןטלַאה טלָאװענ טָאה בַאטש רעד

 -רָאנ סָאד ףרַאד ךיא זא ,ןבענענוצ טייהרעליטש טָאה רע . ..עּפורג רעש

 : ..ןרעיודאב טשמ

 ייז ,דייר סליאכימ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ךָאנ ךיא בָאה גָאט םענעי ;יא

 -וצ ןסָאשרעד ןליַאכימ סָאה'מ ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןרָאוװעג רָאלק רימ ןענעז

 -וקא ןיא ךַאוו רעד ףיוא ןקידנֿפָאלש ַא ןֿפָארטעג םיא טָאה'מ סָאװ ,םעד ביל

 רעזנוא ןוֿפ טקנוּפ-רעדָאֿפ ַא ןוא דלַאװ רעזנוא ןבענ ףרָאד ַא ,אוואנינ

 -- ,ןכַאװ םוצ ףתוש ןייז ןֿפָאלשענ ךיוא זיא רע יוװ טקנוּפ רעבָא .רענַאל

 רעבָא ןעמ טָאה ןכערבראֿפ ןראפ ןסָאשעג .,ןאזיטרַאּפ רעשיפורסייוו א

 .טסערַא ףיוא רָאנ טלייטרוארַאפ ןעמ טָאה סורסייוו םעד ןוא ןליאכימ זיולב

 ייוצ ןוא דלאוו ןיא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ שדוח ַא ןעוועג זיא סָאד'

 ךיי א ןיא ?יאכימ זא ,טסוווװרעד דוסב ךיז בָאה ךיא יוװ ,םעדכָאנ געט

 ךָאנ טַאהעג טָאה ןוא -- עניארקוא-שיטעיווָאפ ןיא --- עקווָאטעּפעש ןוֿפ

 .ײמרַא רעטיור רעד ןיא רעדירב סקעז
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 אשימ רבח ןיימ

 ןייז ןוֿפ גָאט ןטשרע םעד ןיא ךיילנ ןעמוקַאב ביל םיא בָאה ךיא

 ןיִא רימ וצ ןײרַא רע זיא טנװַא ןטשרע ןיא עקַאט .דלַאװ ןיא ןעמוק

 טָאה רע לייו ,ןקיטכענ-עביא רימ ייב ןעק רע יצ טגערֿפעג ןוא ?דייב

 רע זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ ."בוטש  ןייק טלעטשענ;ֿפיוא טשינ ךָאנ ךיז

 -דלאוו יירד עּפַא;ק ,רָאי יירד עּפַאנק ףיוא ,ץלַא וצ ףתוש ןיימ ןבילבראֿפ

 | :.:ןרָאז

 -עג ן'העש עגנַאל ןבָאה רימ ןעוו ,טכַאנ רעטשרע רענעי ןיא עקַאט

 -רעד ךיז רע טָאה ,ןבעל םענעגייא ןופ תוישעמ ךיז טלייצרעד ןוא טדער

 ןעמ ױזַא יו ןוא סייה ךיא יו ,טשינרָאנ רע טסייוו לכה ךסב זא ,טנָאמ

 : .ןפור ךימ ףרַאד

 טשינ טָאה םענייק .דלאוו ןיא געט עטשרע עניימ ןעווענ ןענעז סע

 "קישטָאימעלוּפ , ןֿפורעג ךימ טָאה ןעמ ,ןעמָאנ ןייפ טריסערעטניא

 .ןיוש ןוא

 ,ןעמָאנ ןיימ טגָאזעג ךעלטייד ןוא יונעג ןאשימ בָאה ךיא ןעוו רָאנ

 טימ טקוקעגנָא ךימ ןוא ןגיוא עיולב ,עטיירב ענייז טנֿפעעצ רע טָאה

 .ננורעדנוווראֿפ

 ,ךעלנעמ טשינ ןיא סָאד) ....יָאנָאדָאד ,ָאנשזָאמזָאװ עינ ָאטע --

 ןַאשימ טָאה סָאד .ןניושעג ןוא טלכיימשעצ ךיז בָאה ךיא .(רערעייט

 . .. ןסָארדרַאֿפ

 -ראֿפ) ?ליכעי ?ליכ ...טעינ ינעימיא אווָאקַאט ? שעיַאמינָאּפ ---

 ,ןעוועג רעכיז זיא רע .(? ?יהעי ?ל?ליה ,ָאטשינ זיא ןעמָאנ ַאזַא ? טסייטש

 ןקיטכיר ןיימ סיוא םיא ראֿפ טלַאהַאב ךיא ןַא ,םיא זוֿפ סַאּפש ךיא זַא

 . ..קיטכירֿפױא טשינ םיא יבנל ןיב ךיא זא ,ןעמָאנ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ַא ?סיב א רע טָאה ,טרעלקענֿפױא ץלא רעבָא םיא בָאה ךיא ןעוו

 : רימ וצ טנָאזענ רעטמעשרַאֿפ

 ָאנרעיװַאנ טעידוב ָאטע ,ומעשַאנָאּפ ָאטשט ,ויַאמוד ַאי ? שעיַאנז --

 .(ּפיליפ ןייז סע טעוװ זנוא ייב זַא ,טכַארט ךיא ? טסייוװ וד) ּפיליֿפ

 .ּםיִליֿפ : ןֿפור ןביוהעגנָא רענאזיטרַאּפ יד ךימ ןבָאה םורַא ױזַא

 ןיימ ןרָאװעג ןיא ַאשימ ,םישדח ןוא ;כָאװ קעװַא ןענעז ךָאנרעד

 ןייק ךיז רַאפ ןלעטש טזָאלעג טשינ ןיוש םיא בָאה ךיא ,טניירפ רעטסעב

 ,ןטונימ עײרֿפ ,עקיאור יד טקינײארַאֿפ זנוא ןבָאה סע ,לדייב רעדנוזַאב

 רעביא טבעװשעג טָאה טיוט רעד ןעוו ,ןטכַאלש יד ,רקיע רעד ,ןוא

 ..-ןרייב זנוא

 -סיוא םיא ןנעקטנַא בָאה ךיא ןוא קינייבטיירב ןוא ךיוה ןעוועג זיא רע

 טזייוו ,זיא םיא רָאנ .ענסָאס רעקיזיר ַא ןבענ לגנייווצ ןיד ַא יװ ןעזעג

 ןעמוקַאב ביל םיא טָאה ךיא ןוא רימ טימ ןעננערבראֿפ וצ ןעוועג ביל ,סיוא

 -וצ ךיז בָאה ךיא .טייקיצ-ַאה ןוא טיײקיצרַאהנֿפֶא ,תומימת ןייז בילוצ

 זיא רע ןעוו ,ךיז ןקָארשעג ,רעדורב םענעגייא ןא וצ יו םיא וצ טניווװעג

 -עג ,ןעמוקענקירוצ ?לענש ױזַא טשינ ןיא ןוא ןַאב ַא ןרעלָאקּפָארַא קעװַא

 .רעגַאל ןיא ?וק ןייז טרעהרעד בָאה ךיא ןעוו ,ךיז טיירֿפ

 םעד רַאֿפ .ןבעגענ ןעמָאנ ַא הרבח יד זנוא ןבָאה "בייוו ןוא ןַאמ,

 ,..ןאשימ רָאנ ךימ טשינ טכַאדטַאב ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעמ טָאה ןאמ

 רימ ןעוו ,טלָאמעד ןעװװעג זיא ןדייב זנוא ראֿפ טייצ עטסעב יד

 ַא ןגָארטעגנָא בָאה ךיא .לדייב ןיא ןעגנערבראֿפ ט;עקעג ןעמַאזוצ ןבָאה

 עקידנענערב סָאד ,רעײֿפ ןבענ טגײלענקעװַא ךיז ןבָאה רימ ,ץלָאה ךס

 ןבָאה רעמינּפ ערעזנוא ,ןעקנוֿפ טימ טצירּפשעג ןוא טעילַאמסעג טָאה ץלָאה

 טּפַאכעג עקרַאנידַאמ יד רעדָא ןזיוה יד ןבָאה ָאד ,טציהעגנָא לענש ךיז

 .טלייצרעד רדסכ טָאה אשימ ןוא ןטניה ןוֿפ ָאד ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ ןערב ַא

 . .. ןלייצרעד וצ סָאװ טַאהעג לָאמנייא ןיוש טָאה רע

 ...עקשַאמרַאה רעד ןגעוו ץלא טעמכ ןוא קידנעטש טעמכ

 ןגעוו ןלייצרעד ןעמ ןעק סָאװ -- טייקשיראנ ַא םינּפל ךיז טכַאד

 טימ ןרנובראֿפ ןעועג סָאד זיא ןַאשימ ייב רָאנ -- ? עקשָאמרַאה ַא

 קיצרַאה ױזַא ןוא קרַאטש ױזַא טָאה רע ןכלעוו וצ ,ןבעל ןעגנַאגרַאפ ןייז

 = 1 7 .טקנעּבענ

23 



 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 ןלייצרעד וצ טַאהעג רע טָאה עטכישענ עצנַאג ַא עקַאט ,ָאי --

 םוצ קידנעייז --- ,רע טָאה גירק םעד רַאֿפ ךָאוו ַא .עקשאמרַאה ןייז זנעוו

 טסָאקעג עקַאט טָאה יז .טֿפיױקעג יז --- עװקסָאמ ןיא ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע

 טָאה סע רעבָא ,רעטלענ עטרָאּפשענּפָא עלא ןבעגענסיוא טָאה -ע ,ךס א

 ,ןייש ,ןייב-שיֿפ ןסייוו טימ טקעדַאב יז זיא ,ןקע יד ןיא ,םורא .טניולעג

 ןעג:א:עג רע זיא עקַאט ריא תימ .ןייז טלָאמעג טשינ רָאג ןעק רענעש זַא

 -טנא ריא טימ ןוא טנעה סאנוש ןיא ןלַאֿפעגניירַא ,ןיירַא המחלמ ןיא

 ךיז ןרעקמוא ןופ םולח ןצנַאנ ןופ זַא ױזַא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןפָאל

 ןייז רַאֿפ סיוא טייג עיסורַאמ ווװ ,ןײדַא ףרָאד ןיא ךיילנ עװקסָאמ ןוֿפ

 רע טעװ יצ קֿפס רעסיודנ ַא זיא סע ןוא ,ןרָאװעג טשינרָאנ זיא ,ןליּפש

 .עקשַאמרַאה ןייז טימ ריא רַאפ ךיז ןזייוו וצ לזמ סָאד ןבָאה ךָאנ

 -קנעב ןוא םיורט ,םולח יו רעמ ןעווענ טשינ זיא ץְלַא סָאד רעבָא

 ןיא ןענעדָאלסיוא ןאשימ ייב ךיז טנעלֿפ טּפַאשקנעב עקיזָאד יד .טֿפַאש

 ץנַאנ ייז -- בנא ןוא טניווועגוצ ךיז בָאה ךיא עכלעוו וצ ,;עגנולייצרעד

 .טרעהעג ןרעג

 -נוז יד ןורכז ןיא ןקעוווצפיוא טַאהענ ביל רע טָאה סרעדנוזַאב

 ערעטלע יד .בוטש ןיא ייז ייב ןעמאזוצ ןעמוק םירעיוּפ עלא :ןקיט

 עטנײלרַאֿפ טימ רעדָא קנעב עקירעדינ ףיוא טשטעװקעגנעמַאזוצ ןציז

 ןוא רעטצנעּפ יד רַאֿפ ןעייטש ךעלדיימ ןוא ךעלנניי .ליד םעד ףיוא סיֿפ

 . ..ןליּפש סַאשימ ,ןייז טסייה סָאד ,קיזומ יד ןרעה

 ? ןייֵלַא אשימ ,רע ןוא

 זַא ,עקשַצמדַאה רעד ף וא טליּפש ןוא ןטימ עמאס ןיא טציז רע

 ,ןקילב-קנַאד וצ םיא טֿפראוו ןעמ ,רעדילנ יד ןעמעלַא ייב שזַא טמענעצ'ס

 ַא יז ןעגנַאלרַאּפ ָאד .ןײרַא ןניוא יד ןיא ךיילג םיא ןלעכיימש ךעלדיימ

 רע ליוו ,בילוצ ךע טוט ,רע ליוװו ,אשימ ,רע ןוא --- עקלָאּפ ַא ָאד ןוא סלַאװ

 ֹוצ ,ןעיסורַאמ ראֿפ םַאנסיוא ןטימס -- ןטעב ןייק טשינ טֿפלעה ,טשינ

 ..ןעור טשינ געט עצנַאנ םיא טזָאל סָאװ ,סעכלעזא סעּפע טליֿפ רע רעכלעוו

 -נָא ךיז טָאה'ס .גָאט ןסיוועג ַא זיב רָאנ ןעוועג זיא ץְלַא םאד רעבָא

 טּפאלקעצ רעלענש ךָאנ זיא עיזיוויד ןייז ןוא המחלמ עקיצילב ַא ןביוהענ

 ןעמוקעג ,ןפַאלטנַא ןוא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגניירַא זיא רע .ןרָאװעג
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 רעבָא ,אנוש ןטימ ךיז ןגָאלש לָאמַאכָאנ ,ןפמעק ,ןעמענ המקנ דלַאװ ןיא

 ...טדיישעג טשינ ךיז רע טָאה עקשָאמרַאה רעד טימ

 טביילבדאפ רענַאזיטרַאּפ לייט רעסיורג ַא ןעוו ,גָאט ןקידקיטנוז א ןיא

 יד טמענ אשימ ,-עטייש םורַא סיוא ךיז ןעמ טצעז ,רענַאל ןיא ךעלנייוועג

 .ךיז טליּפשעצ ןוא טנַאה ןיא עקשָאמרַאה

 טרַאּפשעגנָא רענייא ,ןגיוצעגסיוא ןניל רעדָא םורַא ןציז הרבח יד

 ייז ,ללח ןיא ךיז ןעמַאלפעצ ןעקנופ ןוא טנערב רעטייש רעד ,ןטייווצ ןיא

 ןדניוושרַאפ ןוא ןגייווצ יד ןשיווצ ןרעטש ענעלַאפענּפָארַא יו םורַא ןעילפ

 ,סעידָאלעמ עקיצרַאה עכלעזא סיוא ןליּפש רענניֿפ סאשימ ןוא ,ווװ ץעגרע

 .דלַאװו ןפיט ןיא ,טייקטייוו רעד ןיא ץענרע ןלַאפרַאפ ךיוא ןעיינ סָאװ

 ,טכענ ערעזנוא ןיא ןסענרַאפ ,ךיז ןענופעג רימ וװ ןצנַאנניא ןסענרַאפ רימ

 ...רענַאזילרַאּפ ראֿפ טכענ עכעלרעדיוש לָאמטֿפִא יד ןיא

 -ענוצ ךיז רימ ןבָאה רעמ ץלַא ,ןֿפָאלענּפָא ןיא סע טייצ רעמ סָאװ

 ןלָאז רימ זא ,ןטכאלש ןיא וליֿפא קידנטיהּפָא ,ןטייווצ םוצ רענייא טניווװו

 ןוא ,סקיב רעד טימ רע ןוא רעװעג-ןישַאמ ןיימ טימ ךיא ,ןעמַאזוצ ןניפ

 .טקידיײטרַאֿפ ןוא ןטיהעג ןטייווצ םעד רענייא טָאה קידנעטש

 םורַא טייצ ?קיטש ַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זןיא סָאװ ,טכַאלש ַא ןיא

 -רַאֿפ טשינ ריש םיא ךיא בָאה רענַאזיטרַאּפ יד ֹוצ ןעמוקנָא ןייז ךָאנ

 ןבָאה רימ ,רימ ןופ רעטעמ ףניפ ַא טייוו ןצנַאנניא ןנעלעג זיא רע .ןריול

 ןגיוצעג ךיז טָאה טכַאלש יד .ןקילב יד טימ זיולב טקידנעטשראפ ךיז

 .ןטראוורעד וצ ןעוועג טשינ יוװ ייס זיא טאטלוזער םוש ןייס

 בָאה ,לייו א ףיוא טלעטשענּפָא טַאהעג ךיז טָאה יירעסיש יד ןעוו

 נָאט רעד ןכלעוו ףיוא ,?מיה ןעיולב ַא ןעזעג סיורא ?בירג ןיימ ןוֿפ ךיא

 ןבָאה ךעלדנקלָאװ עניד עקיטיוה-סייוו .ןרעוו ןריובעג ןיאןטלַאהעג טָאה

 ףרָאד ןטסטנעָאנ ןוֿפ .ןירַא ללח ןיא ןָארג ןטכייֿפ ןוֿפ ןביוהעג ךיז

 ןיֿפ -- םיוא טזייוו --- ןבָאה ייז .תומהב ןוֿפ יירעקעמ ַא טרעהעגנ ךיז טָאה

 ייז לָאז ןעמ טנַאמענ ןוא ףָאלש ןוֿפ םיתב ילעב ערעייז טקעוװעג תוליגר

 . .,עשַאּפ רעד ףיוא ,ןזָאלסױרַא

 סיטכיל טונ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה סע ןעװ ,טלָאמעד עקַאט רָאנ

 רעיולב סיוא ןרָאװעג זיא .עקַאטַא יד טיינַאב ןשטייד יד ןבָאה ,ןרעוו
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 ןײטשטַאנַארג לאיחי

 ןיא ןרָאװ ןדנווושראֿפ זיא ץלא ,תומהב סיוא ,ךעלדנקלָאװ סיוא ,למיה

 ..יירעסיש רעד

 ,שטסיווס ריא טימ ערעי ,שינַאזניז ןֿפָאלעג ןענעז ןליוק יד ןוא

 ןוא ?ליוק א ןעמעוו טֿפערט'ס זַא ,סנטסייממא טעשעג .ליצ ריא וצ עדעי

 קידהנושמ ךָאד טֿפיול יז .טמוק יז ןענאוו ןוֿפ טשינרָאנ טסייוו רענעי

 ןייק טשינ טזייווַאב'מ . . . ןוא ןטכַארט סנשטנעמ ןופ רעלענש ךָאנ ,לענש

 ַא ּפֶא יז טסייר ,טנַאה א ןָא ןעמ טביילב ,גיוא ןטימ ןָאט וצ ל?לּפַאצ

 -עּבעל ַא ךעלציּפ ףיוא טסיירעצ רעדָא ,ץרַאה סָאד ךרוד טרעכעל ,סוֿפ

 ,.יףוט קיד

 ןאשימ ןיימ טימ טקילבענרעביא ךיז טַאהעג סָאװ רָאנ בָאה ךיא

 זיא סנייז םינּפ סָאד ,ןָאטעג ץכערק ַא רע טָאה קילבנגיוא ןבלעז ןיא ןוא

 -ראֿפ טנעמָאמ ןטשרע ןיא טָאה רע .טולב זיא ןסָאגרַאֿפ ןרָאװעג ןצנַאגניא

 ןקעטשסיורא וליֿפא קידנענעק טשינ ,ךיא ןוא ןיײזטסוװַאב םעד ןריול

 טשינ טונימ א ףיוא רעבָא בָאה ,ךיז וצ ןַאשימ ןעמענוצ ןוא ּפָאק םעד

 .ןגיוא יד םיא ןוֿפ טזָאלענּפָארַא

 ענעדלָאג סעּפָאנס עצנַאג ןֿפרָאװעגּפָאדא טַאהעג ןיוש טָאה ןוז יד

 ןקינוז םעד ןיא טמעראוועג ךיז טָאה טכיזעג טקיטולברַאֿפ סַאשימ ,ןזיּפש

 ןוא םישובלמ יד ןוֿפ ןוא םינּפ ןוֿפ ןענורעג טָאה טולב סָאד ןוא ביוטש

 .דרע רעטכייֿפ רעד ןיא טֿפירטעגנײרַא

 .לדייב ןיא ןבילבעג טייצ עגנַאל ַא אשימ זיא טכאלש רענעי ךָאנ

 רָאנ ,קַאב יד טיינרַאֿפ ,טלייהעגסיוא ןזייווכעלסיב םיא טָאה רעטקָאד רעד

 -טראֿפ ןוֿפ ךעלדנרעק יװ ןלַאֿפעגסױדַא םעדכָאנ םיא ןענעז ןייצ יד

 .ןעננאז עק

 ןענעז .ןרָאװעג טעדנווװראֿפ ךיוא ךיא ןיב ןכָאװ ייווצ יד וצ טקנוּפ

 טָאה טולב ענעריױקרַאֿפ סָאד .לדייב ןיא ןגעלעג טייווצעבלאז ןיוש רימ

 רע טגעלֿפ ן'העש עצנַאנ .ןטייווצ םוצ םענייא ןדנובענוצ רעמ ךָאנ זנוא

 -רַאה ,עדלימ ענייז ףיוא ןקוק נעלֿפ ךיא ןוא עקשַאמראה רעד ףיוא ןליּפש

 -ייוו יד ןיא ןסעגרַאֿפ רימ ןגעלפ עדייב .ןרעדנוװַאב ייז ןוא ןגיוא ,עקיצ

 וצ טפַאשקנעב רעד ןיא וליפא ןוא ןדנווו עקידרעטייא יד ןיא .ןקיט

 ןענעז רימ ןעוו ,ןרָאװעג טקַאהעגּפָא זנוא רַאֿפ זיא סָאװ ,ןבעל םענעי

 ,דלאוו ןיא ןירַא
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 .עטייווצ סָאד רָאי ןייא ,ןרעדנַא ןֵא ןעגנולשרַאפ שדוח ןייא טָאה ױזַא

 -;א יד ייב ;עמַאזוצ ןוא סעינילי-ןַאב יד ףיוא ןעווענ רימ ןענעז ןעמאזוצ

 ,ןטונימ ןיא ןוא טייקיאור ןוֿפ ןטונימ ןיא ױזַא ,ןענָאזינרַאג ףיוא ןלַאֿפ

 ןוֿפ ןרעלָאקסיױרא טלָאװענ ךיז ןבעל סָאד טָאה זנוא ןוֿפ םענייא ייב ןעוו

 רימ ןעוו ,ןטונימ ןיא ןוא טײקטַאז ןופ ןטונימ ןיא ,טנעה יד רעטנוא

 -ָאמ רעד ןוֿפ טשטעווקעגסיוא ,רעסַאװ ןּפָארט ַא טימ טלייטעג ךיז ןבָאה

 -נַא ןַא ןוא ןעװעטארוצּפָא םיא ןעגנולעג רימ זיא לָאמַא . . .דרע רעקיכ

 .רימ טימ ןָאטענ עבלעז סָאד רע טָאה לָאמ רעד
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 . ךַאוװ רעד ףיוא ןּפָאלשעג זיא ליאכימ

 עצואנ ףיוא רעיאל רעזנוא םורא ךאוו יד טשיוטענ ןבָאה רימ

 שטָאכ ,טנוװַא רעליק ַא טלעטשעג ךיז טָאה סע .העש קיצַיַאװצ ןוא ריֿפ

 .טייוו ןעוועג ךָאנ זיא ןעיסָא וצ

 -ענרעדנַא;ופ טרָאד ןוא לבירג ַא ןענופעג רימ ;בָאה העש עכעלטע ךָאנ

 םנטייו רעד ןופ סע לאז ןעמ ידּכ .ךעלעניײװצ עניד ןופ רעייפ א טנייל

 טמערַאװעג ,דרע רעד ףיוא ןניוצענסיוא -יז רימ ןבָאה .ןקרעמאב טשינ

 .םיפונ ערעזנוא טימ רעייפ סָאד טלעטשראפ סנעוונייא ןיא ןוא ךיז

 טימ ןָאט סעומש א טלָאװעג דימ ךיז טָאה לָאמ ןטלפיוו םוצ ןיוש

 ּבָאה ךיא .דיי א זיא רע יצ ןֹפָא םיא ןנערפ ,?יאכימ רבח-ךאו ןיימ

 ןוא יא .טלָאװעג יא ךיז םָאה ריפ שטאכ .ןאטענ טשינ רעבָא סאד

 דיי א ךָאנ ןייז לָאז עפורג רעטסקיצכעז ןוא ןביז רעזַיוא

 ,ןטימענסיוא ךימ רע טָאה דלַאװ ןיא ,ייז ןיימ ןוֿפ טייצ עצנַאנ יד

 ןבעגעגסיוא טשינ ןקילב ענייז טימ וליֿפא ,ןענעקרעד וצ ךיז ןבענעגנ טשינ

 22 יא רעש סאוו ןוא רשװ

 ןזיוואכ טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ הרבח יד שטאכ

 :טגָאזעג רימ ןליאכימ ונעוו טָאה ,ןבעלוצנייא

 יו דיי ַאזַא זיא רע) ,ָאיסוו יא ,ּפיליֿפ ,יט קַאק יערוועי יִאקַאט ---

 רע .ןייב ןוא ןייטש טנקיילעג טָאה רעבָא ליַאכימ .(ץלַא ןוא פיליפ ,וד

 ןַא ,וצרעד טננערבעג טָאה סָאד ןוא דשח רעייז ןוֿפ טכַאלעג ןֿפָא טָאה

 .דיי א ןיא רע יצ טלפייווצענ עקַאט ןבָאה ךס ַא

 -ענ ךיז תובשחמ ענעדײשרַאֿפ ןבָאה ,וליַאכימ טימ טציא קידנציז

 ,ליאכימ ,רע טסייוו םתסמ זא ,טכַארטעג בָאה ךיא .ּפָאק ןיא טרעטנָאלּפ

 טרָאּפ טלָאװ טוג יו רעבָא ...ררעכיילנ זיא'ס סָאװ ,רימ רַאֿפ רעסעב

 ףיױא ניוא ,לרעויפ םעניילק םויב ,אד טא ןָא טבייה רע ןעװ ,ןעוועג
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 ןבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 ךיוא ןיב ךיא : רעטרעוו עכעלטע יד רָאנ רימ טגָאז רע ןוא ןדער וצ ,:יוא

 .דיי ַא

 ןיא ? טכַאנ רעצנַאג רעד ןיא ןעשעג טשינ סע טעװ עשז ןיוש יצ --

 ? ןיילַא ןוא ןעמַאזוצ ןייז ןפרַאד רימ ןכלעוו ןיא תעל תעמ םעד

 -נניוא ןיא ןבָאה רימ .טנעָאנ רעד ןוֿפ טירט טרעהרעד ךיז ןבָאה סע

 יד ןיא טָאימעלוּפ םעד ןעמונעג בָאה ךיא .לרעיײֿפ סָאד ןשָאלרַאֿפ קילב

 -ענ טָאה עבלעז סָאד .לגניצ ןֿפיוא טגניילעגֿפױרא רעגניֿפ ןייא ןוא טנעה

 -םיירד ןוא רעטנענ ןעמוקעג ןענעז טירט יד .סקיב ןייז ןטימ ליַאכימ וָאט

 טשינ ןוא טלעטשראפ ץְלַא ןבָאה טכאנ עלעקנוט יד ,סעטסוק יד .רעט

 .ךאז עטסדנימ יד ןעז וצ טייקכעלנעמ ןייק ןבענעג

 (? טייג רעוו ! ןייטש) ?טָאידיא ָאטק !יִאטס --

 .ןעמוקעג טשינ רעפטנע ןייק ןיא יירשעג רעזנוא ףיוא

 :ןפיש ןלעוװ רימ .,ייטש) !יֵאטּפ !טאילערטס םעידוב ,יֵאטְפ --

 :( ייטש

 ךיז טָאה זנוא ןבענ רעטעמ ףניפ ךרע ןַא .ןסָאשענסיױא ןבָאה רימ

 -רעד טָאה טולב סָאד .דרעּפ שינַאזיטרַאּפ ַא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא

 -ֿפיוא יד ןענעז םורא ןטונימ ןיא .טססונענ טָאה דרעֿפ סָאד ,ןענורענ ןוֿפ

 -עג ןיא סָאװ ,דרעֿפ סָאד .,ןֿפָאלשעגנייא קירוצ רענַאזיטרַאּפ עטקעוועג

 ןבָאה רימ .ןבעל לסיב עטצעל סָאד טלנרָאכעגסיױא טָאה זנוא ןבענ ןגעל

 -עדנעּפש עניד ײנסֿפױא ןדנוצעגנָא ,?בירג םייב טצעזעגקעווא קירוצ ךיז

 ןייק ןבָאה סָאװ ,ךעלקיסַאּפ-רעיײֿפ עלָאמש יד ףיוא טקוקעג ןוא ךעל

 .לבירנ ןוֿפ ןבייהוצסיורא ךיז טַאהענ טשינ חּכ

 : רעטרעוו עכ}לטע ןסירעגסיױרַא ליומ סליאכימ ןוֿפ ךיז ןבָאה םוטּפַאר

 -תמא ןא ןיב ךיא) ! יערוועי ישטשַאיאטסַאנ ַאי . . . םה ,ּפיליֿפ --

 (! דיי רעקיד

 בָאה'כ ,םינּפ ןייז ןעז וצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טשינ בָאה ךיא

 -טנַא טציא אקוד טָאה רע רעכלעוו בילוצ הביס יד ןכוז טלָאװעג טשינ

 ןוֿפ ןקילב עניימ ןסירענּפָא טשינ בָאה ךיא .דוס ןייז רימ רַאֿפ טקעלּפ

 .טנייוועג ץלַא טָאה רימ ןיא .ךעלענייווצ עקידנענערב יד

 ךימ ןוא עציילּפ ןיימ ףיוא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא טָאה ?יַאכימ

 .תובשחמ עַייימ ןוֿפ טקעוװעגרעביא
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 ןץײטשטַאגַארג לאיחי

 ַא ןיא ןדער ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,ּפיליֿפ ,טשינרָאנ טסייוו וד ---

 רעבָא ,טריסערד גנַאל זנוא ייב ןעמ טָאה היח יד -- שידיי ןקיטֿפַאז

 ייז ,הרבה רעזנוא ייב היח יד ףיוא קירוצ טבעל יז .טױטענּפָא טשינ

 דליוו ןענעז ןוא טולב עשידיי סָאד טקעמשרעד ןבָאה ייז .יירפ ךיז ןליפ

 ןעמ ױזַא יו ,ןעװעטַאר ךיז ףראד ןעמ ,טנייֿפ זנוא ןבָאה ייז ,ןרָאװעג

 ;;.ןעק

 -סיוא ךיילנ ןוא ?בירנ ןופ ןגיולפעג ןענעז ןעקנופ-רעייפ עקישטניילק

 -רעד זנוא וצ ןענעז רעגַאל ןוֿפ .ךעלעמייב עטכידעג יד ןשיװצ ןעגנַאגעג

 ןוֿפ יירעשזריהעגנ ,ןכרָאנש ןוא ןטסוה ןוֿפ תולוק עטשימעגסיוא ןעגנַאג

 רענַאל ןיא ןזָאלעגכרוד ןבָאה רימ .תומהב ןוֿפ יירעקוהומ ןוא דרעֿפ

 קידנעמענּפָא ,רימ ןבָאה ערעדנַא .רענַאזיטרַאּפ עקידנרעקמוא ךיז יד ןיירַא

 ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז .דלַאװ ןופ טזָאלעגסױרַא ,לָארַאּפ םעד ייז ןופ

 '.לנ .ד .א ןקירב ,ןענַאב ןסיײרֿפױא ;סעיצארעּפָא-טכַאנ

 ןביוהעגננָא טָאה דרעפ ןייא .טעשזריהעצ גנילצולּפ ךיז ןבָאה דרעֿפ יד

 ןופ טיוט רעד לָאמַא טשינ טָאה .ןפלָאהענוצ ןבָאה עקירעביא יד ןוא

 -צעל יד טרעהרעד לָאמַא טשינ ייז ,ןבָאה ? טקעװענ;ֿפױא ייז רבח וַא סרעייז

 -עֶי ןפָאשרעד ונַאל טשיל ןיא סָאװ ,דרעֿפ םעד ןוֿפ ןעלכראכ-הסיסנ עט

 ו ? רענַאל ןבענ ןרָאװ

 ןלָאז עכלעוו ,םעדעפ יד ןכוז וצ טרעהע;פיוא טשינ טָאה ?ליאכימ

 רע .ןיילַא ןענעז רימ סָאװ ,טייצ רעד ןיא םיַיּפ לכ לע ,ןדניבראֿפ זנוא

 גָאט טכַא ןצנַאגניא זַא ,םעד ןנעוו עטכישענ עגנַאל ַא טלייצרעד רימ טָאה

 .טעליבײטהרַאּפ םעד ןעמוקַאב וצ היכז יד טאהעג רע טָאה נירק ןרַאֿפ

 יד ןוא דיירפ ךס א טגנערבענניירא שינעעשענ יד טָאה המשנ ןייז ןיא

 ,עקידבוט-םוי ןעוועגנ ןענעז טעליבײטרַאּפ םעד ןעמוקַאב ןכָאנ נעט

 -ענ טרעטשעצ בוט-םוי רעד ,החמש יד זיא נָאט ןטניינ ןֿפיוא רָאנ

 ,נָאט םעניא עקַאט ,ירֿפרעדניא ןקידנָאטיוז ַא ןיא טָאה ָאידַאר רעד .,ןרָאוװ

 ןרעוו ןעמונעננָא ןייז דובכל הדועס א ןעװַארּפ טלָאװעג טָאה רע ןעוו

 .המחלמ רעד ןוֿפ ךורבסיוא םעד טנָאזעגנָא ,ײטרַאּפ רעד ןיא

 ןשיװצ טיירּפשרַאֿפ ךיז טָאה העידי יד יו םעד ךָאנ העש עכעלטע

 טקנוּפ-עיצַאזיליבָאמ ןפיוא ןעוועג ןיוש רע ןיא לטעטש ןופ ןשטנעמ יד

 .טנָארֿפ םוצ ןַאב רעד טימ ןרָאֿפעג טנוװָא ןבלעז ןיא ןוא
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 טימ טָאה טכַאי יד ,ןקעװ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רענאזיטרַאּפ יד

 טָאה דלאוו ןוֿפ טייקנירג יד ןוא ןעיצקירוצ ןעמונעג ךיז טירט עליטש

 טהיצַאּפש ,לרעייפ סָאד ןשָאלראֿפ ןבָאה רימ .ןרעוװו רעטלוב ןביוהעגנָא

 -יא טלעטשענּפָא ךיז טונימ רָאּפ עדעי ןוא עקשזעטס רעד סיוא גנעל

 ,ץלא טבעלענפיוא ןורכז ןיא ךיז ייב טָאה ליאכימ .ןטייווצ ןנעקטנא רענ

 סָאד ידכ ,טנייה זיב גָאט-המהלמ ןטשרע םענעי ןופ ןעשעג זיא'ס סָאװ

 .ןלייצרעדוצרעביא דימ

 .דנאלסור-סייוו ןייק ןרָאװענ ןֿפרָאװעגרעבירא רע זיא עניארקוא ןוֿפ

 יד ןעײרֿפַאב ןוא דנאלשטייד ,ןליוּפ ףיוא ןייג רָאנ טֿפראדעג טָאה רע

 וצ טָאטשנָא ןעײמרַא יד ןענעז ףוס םוצ ןוא רעקלעֿפ עטקירדרעטנוא

 ךיז טוָאלעג ,ןיירא טנעה יד ןיא םיא ןעננַאנעג ,אנוש ןטימ ךיז ןנָאלש

 ו סא ןיא ןעמענ

 ןרָאוװעג ?עינַאּפמָאק , ןייז ןיא "טּפול , יד זיא געט) עטשרע יד ןיא ןיוש

 יֿפָא ערעכעה יד וצ ןֿפָאלעג ,ןרינאער ןביוהעגנָא טָאה רע ,ערעדנַא ןַא

 ישינרָאנ יו טעמכ םיא 01 ייז ןוא סעקורטילָאּפ ןוא ןרידנַאמָאק ,ןריצ

 טָאה ץלַא ,ןעור טזָאלענ טשינ ,ןָאטעג ייו סע טָאה םיא .ערעֿפטנעענ

 ױזַא טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,ץלַא ,ןלַאפרעדנַאנופ םיא ייב ןביוהעגנָא ךיז

 -רַאֿפ וצ ןביוהעגַײַא טָאה רע ...זיב ,ןבענענקעװא טייצ ןוא חכ ליֿפ
 .טעשעג םירבח-טנָארּפ ענייז טימ סָאװ ,ןייטש

 רעבירא ,טֿפַאשנעניַאפעג זופ ןֿפָאלטנַא רע זיא געט עטשרע יוד ןיא ךיילנ

 רע טָאה טרָאד .רעדלעוו יד ןבענ טניוווע: ןבָאה א ,םירעיוּפ יד ּוצ

 זיב ,ףרָאד ןיא טכאנייב ,דלאוו ןיא ןעווע? נאטייּב ,דר א ןזָאלרַאפ ךיז

 יד ןפאשענ ובאה ןוא רע יװ עכלעוא ךפ א טל םאועגנָא ךיז ןבָאה סע

 . .עקנַאזיטרַאּפ עטשרע

 טימ ןעמוקעג ןיא ןאזיטרַאּפ ַא .קיטשירפ טגנערבעג ןנוא טָאה'מ

 ,ןעוועג אנקמ םיא בָאה ךיא .ןליאכימ טשיוטענ ןוא באטש ןופ לָארַאּפ ַא

 ןבָאה רימ .טעברא לקיטש א ףיוא יאדווא םיא טמענ'מ זא ,ןענַאטשרַאֿפ

 -עג עקיטייזנגעק םוש ןייק ךיז וצ ןזייוװוצסיױרַא טשינ טסעומשענּפָא ךיז

 .םיא טימ ךיז ןענענעוענ םייב ןעוועג םייקמ עקַאט בָאה ךיא סָאװ ,ןליפ
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 ןײטשטַאגַארג לאיחי

 ַא רעלענש סָאװ ןבָאה וצ ןשטנווװעג רימ ךיא בָאה רעבָא ןצרַאה ןיא

 .ךַאװ רעד ףיוא ןעמַאזוצ םיא טימ ןייטש וצ לָאמַאכָאנ טייהננעלעג

 -רַאּפ עּפורנ א ; עקידננלָאֿפ סָאד ןעשענ זיא גָאט ןטירד ןּפיוא רָאנ

 ירָאנירג ןוא ליַאכימ ,ןיצארעּפָא ןא ןוֿפ ןרָאפעגקירוצ זיא רענאזיט

 ןוֿפ קע םייב ןרָאװעג טלעטשענ ןענעז -- ןַאזיטרַאּפ רעשיסור-סייוו א ---

 ךה טאקה סאו .חרבח עקירעביא יד ןטִיה וצ ידכ ,אוואנינוקא ףרָאד

 .רעביטש עשיפרָאד ,עמערַאװ יד ןיא ןפָאלש טניילעגוצ

 -עננייא עדייב ןענעז ,ךיז ןּפעלשמורא טכַאנ רעצנַאנ א ןוֿפ עדימ

 עכלעוו ,עּפורנ-עיסרעװיד עטייווצ א .ןסקיב יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ןֿפָאלש

 ןוא עקידנּפָאלש ןענוֿפעג ייז טָאה ,טעברַא ןַא ןוֿפ טרעקעגמוא ךיז טָאה

 .בַאטש ןיא ןבעגעגרעביא ןוא ןיירַא א ןיא טריפעגקעווַא ייז טָאה

 טָאה ירפרעדניא ןןטייווצ ןֿפיױא ןוא טכַאָי ַא טימ גָאט ַא ךרודַא זיא'ס

 ןבָאה רימ .טייצ רעכעלנייוועג רעד ראֿפ 02 ןוֿפ טקעװעגּפיוא זנוא ןעמ

 -סבַאטש םודַא ץַאלּפ ןֿפיוא ךיז ןעלמַאזרַאֿפ ,ןָאמַיִא טֿפרַאדַאב לענש ךיז

 .לדווב

 ןיא ןלעטשוצסיוא ךיז ןליופאב ןעמ טָאה ,טרָא ןֿפיוא קידנעמוקנָא

 -ןרידנַאמָאק ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא רעטיײל-סבַאטש רעד .זיירק ןסיורג ַא

 ריפ ןעגנַאנעגכָאנ ןענעז םיא ךָאנ .טנאה רעד ןיא ריּפַאּפ ַא טימ לדייב

 .ןירָאנירג ןוא ןליאכימ טכַאװַאב ןבָאה סָאװ ,רעַילעז עטנֿפָאװַאב

 ןופ טקוקעגסױרַא טָאה ןוז עטיור ַא ,גָאט רעסיורג ןעוועג זיא סע

 .עזָאירעב רעקיד ַא רעטניה

 טונימ עכעלטע ןיא ףרַאד סָאװ סָאד טלעטשעגרָאֿפ ךיז בָאה ךיא

 ןבעל זיוא ןבענ ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ עקיזָאד יד .ןעשענ םורַא

 .ןבעל רעייז טליּפשראפ ןוא טקידניזרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז .סעגר עטצעל עדעייז

 -ירג ןוא ?יַאכימ .רידנַאמָאק-טּפױה ןפיוא טראו'מ .טרעיוד סע

 ירָאװ ,זנוא ןעעז ייז זא ,טשינ ךיז ןביילנ רימ ןוא זנוא ףיוא ןקוק ירָאנ

 טא ךיז טָאה רימ ? עקידעבעל ףיוא ןקוק עטיוט ןענעק ױזַא יו

 -רעד טלַאװעגנ ךָאנ טציא רימ טלָאװ רע זַא ,ךימ ןכוז ןקילב סליאכימ זַא

 ךיוא ליוו רע זא ,טנווֶא םענעי טקידנעראפ טשינ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןלייצ

 .דיי ןקיצנייא ןטימ ןענענעזעג ךיִז

 ךיא זַא ,טליֿפענ בָאה ךיא ,סייווש ַא ןסינַאב :ביוהעגנָא טָאה ךימ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -ענ טשינ ןוא ןליַאכימ וצ ןניוא יד ןביוהפיוא טנעקענ טשינ בָאה ךיא ,לַאפ

 .רערט ַא סניימ ןעזרעד רעוו לָאז'ס זַא ,טלָאװ

 ןיא ,ענר ַא ןיא ןַא ,קנַאדענ ןוֿפ זיולב ךרוד רימ זיא רעדיוש ַא

 -סיוא ןלעװ זנוא ןוֿפ עכעלטע :תעב ,ןריטולַאס רימ ןלעוו םורא ןטונימ

 דיי א ןיא רענייא עכלעוו ןוֿפ ,רענַאזיטרַאּפ ייווצ עטּפשמראפ יד ןיא ןסיש

 קילדנעצ ייוצ ַא טניווװ סָאװ ,רעױּפ ַא ןוֿפ ןוז ַא רעטייווצ רעד ןוא

 .דלַאװ ןוֿפ רעטעמָאליק

 -סבַאטש םעד ןלױֿפַאב טָאה רע .ןעמוקעננָא זיא רידנַאמָאק רעד

 .לייטרוא םעד ןעניײלוצרָאֿפ רעטייל

 : רעטרעוו יד ןעגנולקענּפָא ןבָאה ללה ןליטש ןיא

 םיורַא טנַארט עּפורג רעטסקיצכעז ןוא ןביז רעד ןוֿפ בַאטש רעד,

 -ַאֿפ ירָאנירנ ןוא ?יאכימ רענַאזיטרַאּפ ייווצ יד ףיוא לייטרוא םעד

 ןליַאכימ --- ייז קידנפָארטשַאב ,אווָאנינוקַא ןיא ךַאוו רעד ףיוא ןפָאלש

 ."טסערַא שדוח ַא וצ ןירָאנירג --- ,ןסיש וצ

 -עננָא ךיז בָאה ךיא .ןסירענּפָא סעּפע ךיז טָאה רימ ייב ץראה ןיא

 רָאה ךיא .ןלַאפענמוא טשינ ןיב'כ ןוא ןַאזיטרַאּפ ןטייווצ ַא ןיא טרַאּפש

 ןליַאכימ ןבָאה ןליוק רעקילדנעצ יוװ טקוקעג ,ןעזענ בָאה ךיא .ןטלַאהעגסיוא

 .ןטלַאהענסיוא בָאה'כ ןוא רעקיטש ףיוא ןסירעצ

 ןירָאנירנ .ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז ריס ןענעז רעטעּפש ןטונימ ןיא

 םע:עסָאשעצ סליאכימ רַאֿפ ןוא לדייב-טסערא ןיא טריֿפענקעװַא ןעמ טָאה

 .ןסימשענניירא טרָאד םיא ןוא בורנ ַא ןבָאר;עגסיױא ןעמ טָאה ףוג
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 רעייפ םייב

 .ןעילֿפקעװא םוצ יװ ,זָאטעגנ ?סיידט א ךיז טָאה סרעזנוא ל?דייב סָאד

 דַאֿפ .רעטכעלעג דליוו א טימ ןסָאשעגסיוא ןוא ןלַאֿפעגניירא זיא רעצימע

 .וָארטעיּפ שטיוװָאליַאכימ ַאשירג ןענַאטשענ זיא זנוא

 טקוקענ ןוא ןָאטענ בייה ַא ךיז עלַא ןבָאה ,לווייט םוצ ,דער ונ --

 ןגיוא ענייז ?ןעשענ זיא סָאװ ,לייצרעד --- ,ןיירַא ןגיוא יד ןיא ןאשירג

 .טלטניּפעצ ךיז ןבָאה

 ןיי-ַא טיינ ןוא דובכ רעייא ףיוא לחומ טייז ? ןעז םיא טליוװ ריא ---

 טסערּפ רע ,טעטילַאװק עטשרע ,טכעה רענשזַאװ ַא ? טרעה ריא ,בַאמש ןיא

 ...?ת ַא םיא ןוֿפ ךיא -ַאמ ןנרָאמ ,םערעוו םיא ,ןלָאז ןסערֿפ זא ,טציא

 ? טרעה ריא

 : רעיונעג ןלייצרעד ןעמונעג טָאה ַאשידג

 ןיא ךיוב ןטימ ןגעלעג ןיב ךיא ,טלַאק ךעלקערש ןעוועג זיא סע --
 ןָאנ יד ןסיּבענ מָאה טלעק יד ,קעװַא ברַאטש ךיא זַא ,טניימעג ןוא יינש

 ףיוא ! עקנימַאמ ,ןעוװעג זןיא טכאנ ענעדלָאנ ַא .רענניֿפ ןציּפש יד זוא

 ןיוש טכארט ךיא ,רעלעק א ןיא יו ,רעטצניֿפ !טגָאזעג רָאי ץנַאג ַא

 ּפָאק ןופ טצלעּפעגנָא : ןרָאװעג סייה שזַא רימ זיא'ס .....ןוא ,ןײגקעװַא

 ךיא ,טעקורמ ןוא קירוצ ןוא ןיהַא ןניוא עניימ דַאֿפ ךיז רע טיירד ,סיֿפ זיכ

 :טעשטרָאװ רע יװ רעה ךיא ,םעטָא םעד ךיז ןיא ננילש ןוא ליטש גיל

 ֶו !טלַאק ,רעטעװרענָאד ,טלַאק --

 "סיורַא טשינ ןיוש ךיז טסעוװ ,רענייא טידנַאב ,ונ : רימ ךיא טכאדט

 ןוא ךיוב ןטימ רַאש א ךיז ביג ךיא ! טנעה יד ןיא ןלַאפענניײרַא ,ןעיירד

 וצ עציילּפ רעד טימ טייטש ןַאמ-הרבח ןיימ .עיניל-ןַאב רעד רַאֿפ סיוא םוק

 ,טניימעג בָאה ךיא ןוא םוא טלַאֿפ רע ,טנַאה רעד טימ יצ ַא ביג ךיא ,דימ

 ןוא ןָאטנַא .רעטכעלעג םענעטלַאהעגנייא ןוֿפ רימ טצַאלּפ ךיוב רעד זַא

-+ 

34 



 ןבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 פלָאהענ רימ ןבָאה ייז ,דרע רעד רעטנוא ןופ ןסקַאוװעגסיױא ןענעז פיליפ

 ...רעהַא ַאדייה ןוא סקָא םעד ןדניב

 -ַאטעג בָאה ךיא זַא ,רידנַאמָאק רעד טנָאז טציא ? טרעה ריא --

 ינ, ןוא ןירַא קַאב ןיא ןעמוקַאב ןיוש טָאה רע ,ריציֿפָא ןַא טעשטש

 ןזָאל רענַאזיטרַאּפ יוזא יוװ ,ןעז ןעמוקעג ןיא רע ןַא ,טקייצרעד ,"גנוצ

 . ..לָאמנייא ןיוש ןזָאלענּפָארַא םיא ךיא כָאה ,ונ . .,ןענַאב ּפָארַא

 -ּפָארַא טָאה םיֹא ןוֿפ .החמש ןוֿפ טלַארטשנ ןצנַאגניא טָאה אשירג

 עקידנעשטשילב טימ ,רידנומ רעשירעציֿפָאשטייד רעיינ א טעקסאילבעג

 -לנָאּפש ןטימ :טריצלָאטש רע טָאה ץלַא טימ יוװ רעמ .ןציײרקנקַאה ןוא ּפעַיק

 "ספייו א ףיוא טנרָאבענסױרַא, ךיז טָאה רע ןכלעוו ,טעלָאטסיּפ םעיינ

 .ריציפֶא ןטּפַאכעג .םייב

 -וא ןַאװיא טָאה ,ןיינקעוװַא םייב ןטלַאהעגנ ןיוש טָאה אשירנ ןעוו

 ןיא םיא טלכיײימשעגניירַא ןוא ?סקַא ןייא טימ ןָאטעג בייה ַא שטיווָאנַאװ

 ןייז ןופ לעּפתנ טשינ טדעוװ רע זַא ,ןסייה טפראדעג טָאה סע ,ןניוא יד

 ףרַאד ןעמ עכלעוו יי יד ןנעװ קרַאטש טדעלק רע זַא ןוא השעמ

 -עֶג טליפענ ךיז טָאה ַאשירנ .ןפרַאװקעװַא נעמט ןעמ עכלעוו ןוא ןביוקג

 ןיירא זיא ןוא ךיז דעטניה ריט יד טכַאמענוצ קיטסאה טָאה רע ,ןֿפָארט

 .יינסָאדנופ יי ןביוהעגנָא רע טָאה טרָאד .לדייב ןקידתונכש ןיא

 -רעד ךיז סעּפע ןיא ;גנילצולּפ לייוורעד טָאה שטיווָאנַאװיא ןאוויא

 ןעמונעג ןוא דמעה סָאד ןנױצעגּפָארַא ,עקייֿפוֿפ יד ןָאטעגסיוא טָאה, טנָאמ

 -ענֿפיוא ?לםיב ַא ןיא הרבח .ןיורב-?לקנוט זיב רעיײֿפ ןֿפיוא ןעיירּפ סע

 ןצנַאג א ףיוא ןרָאװעג ןייר זיא דמעה סנַאוװיא רעבָא ,ןרָאװעג טכַארב

 .תעל תעמ

 רעדמעה סקעז ,ףניֿפ .עקיבלעז סָאד ;ָאטענ עלא רימ ןבָאה ךָאנרעד

 -עג ןוא ,ךיז טקיניירעג ,רעייפ ןפיוא ןזָאלבענ ןענָאלַאב יװ ךיז ןבָאה

 טנווייק ןיא רעכעל טנערבעגסיוא ןבָאה ןקנופ-רעייֿפ עקידנצנַאט .טניורב

 .חיר ןקַאמשעג טשינ ַא טימ טליֿפעננָא ךיז טָאה ?לדייב עצנַאנ סָאד ןוא

 טנע-בראפ ןצנאנניא דמעה ןוֿפ ?ברַא רעד זיא ןשטיוואנאוויא ןאוויא ייב

 סָאד ןֿפרָאװעגניירא ןוא שיסור ףיוא ןטלָאשעצ ךיז טָאה רע ,;רָאװעג

 .רעייֿפ ןיא דמעה

 יד טימ טערישטשענ סעכ ןיא רע טָאה -- לווייט דעד סע טּפַאכ --
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 ןיטשטַאנַארג לטשיסי
 22 ביטע: טאפ אי ערוה טא או אטא תצא טא אה יעריגע עק ועל צא

 שטעווקעצ ,שטייד ַא ךיא קַאּפ ןנרָאט ,סעכלעזַא ןיוש ןעזעג -- ,ןייצ

 ג...טיוה רעד טימ דמעה יד םיא ןוֿפ ּפָאדַא ּפעלש ןוא היא

 -רַאֿפסױא ןעמונעג ןוא רעטייש םוצ רעטנענ טצעזענוצ ךיז ןבָאה דימ

 -עריצראפ תופּתושב ןבָאה רעדנַאסקעלַא ןוא אשירג ,םישובלמ יד ןטכיר

 לעניש ןיימ ןיא .ןזיוה-רעטניוו ,עמערַאו ,ענעסָאשעגנכרוד רֶאּפ ַא טעװ

 עטלַא ןַא ןענופעגסיױוא יא בָאה ,טנרָאֿפ ןופ עלָאּפ קיטש ַא טלעֿפעג טָאה

 טקידנעעג בָאה ךיא ןעֹו ,לעניש ןיא 'טסַאּפעגניײרַא , ןוא עקרַאנירַאמ

 טלָאװ רעדיינש רעטסעב רעד זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה ,הכאלמ יד

 .טבַאמענ טשינ רעסעב סע

 -ענ טשינ ךיז טָאה'ס .ףָאלש ןוֿפ טכַארטעג טשינרָאנ ןבָאה רימ

 -טייש עקיד-עטעמ טרעקַאלֿפענ ןבָאה סע ווו ,רעטייש ןוֿפ ןייגקעװַא טלָאװ

 יד טימ ןֿפָאלשעגנייא ןענעז ןָאטנַא ןוא לעװַאּפ .ץלָאה עזָאירעב ןוֿפ ךעל

 ןקרַאטש ַא טּפַאכעג ןבָאה ערעייז ןזיוה יד ןוא שַא ןסייה ןגעקטנַא רעמינּפ

 .ןָאנ רעד ןיא טלציקעג שזַא טָאה סע .ןערב

 ךיז טליוו רימ -- לוק סנאוויא טרעהרעד ךיז טָאה ,אטַאיבער --

 ? שיילּֿפ טימ טיורב וצ ףתוש ַא ןייז ?יוו רעוו ,ןסע

 ןבַאל םענעריורפענ ַא עברָאט רעד ןופ ןעמונענסיױרַא טָאה ןאוויא

 א ןּפעלש וצ טננערבעג ,ןליוק-ץלָאה יד ףיוא טניילענקעװַא םיא ,טיורב

 ךיוא ןוא ץלאז טימ טישאב טָאה רע סָאװ ,שיײלֿפ-ריזח קיטש קידָאליק

 .רעייֿפ ןפיוא טניײלעגקעװַא

 ,קיוצ ַא יװ טיור ,ןַאװיא .ןדלָאמענ טשינ ךיז ןבָאה םיפתוש ןייק

 ,סנטָארבענ סָאד ןסיבעג ןסאלעג טָאה ןוא ןטָאש-רעייֿפ ןיא ןנעלעג זיא

 .האנה טַאהעג ןוא טיורב םעראוו רעקיטש טּפיצעג

 -עגסױרַא ץעגרע ןופ ןַאװיא טָאה ,סערפ ןטימ ךיז טקיטרַאפענּפָא

 -וופ יד ןופ טכא-בענטימ טָאה הרבח סָאװ ,ןֿפנָארב ןפייה לסיב ַא ןנירק

 לברא ןטימ רע טָאה ,סטעּפ סנּפָארט ןענורעג ךָאנ ןבָאה ליומ ,ןוֿפ ,םירע

 -נייא ,דרע רעד ףיוא דיז ןניוצעגסיוא ,םינּפ עטציוושרעד סָאד טשיװענּפָא

 .עקנירעטַאק רעטלַא ןַא ןוֿפ רענעט טימ טעּפַארכעצ ךיז ןוא ןֿפָאלשעג

 .. ? אה ,טוג זיא ייז עלא ,ןענַאוװיא םעד ,םיא זיא סע טונ יוװ ,יוא ---

 רעטרעדנוה ןשיוװצ דיי רעקיצנייא רעד ...דיי ַא ןיב ךיא ןוא/---

 .ערעדנַא ןוא רעניזורג ,ןקעבזוא ,רעניארקוא ,ןסור

: 
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 ךיא בָאה ,ןעמעש וצ סָאװ טימ טשינ וליפא ךיז בָאה ךיא רָאנ --

 -ברודא טשינ ךָאנ ךיא בָאה רעוועג-ןישַאמ ןיימ טימ --- .טדעדעג ךיז וצ

 ,סעיניל-ןַאב יד ףיוא ייז יו טקנוּפ ניִל ךיא ,טכאלש .ןייא ןייק ןזָאלעג

 ןיימ טכַאובעגמוא יוװ ייס ןיוש טָאה רע לייוו ,טיוט ןרַאֿפ טשינ רעטיצ

 ךָאנ לֿפי סייוו רעוו ןוא ןדיי טנזיוט קיסיירד טימ אטעג םעד ,החּפשמ

 ןיימ טקישענקעווא רידנַאמָאק רעד טָאה גנַאל טשינ טשרע ,ָאי .ךָאנ ןוא

 ,גנונעכייצסיוא ןא רימ ראֿפ ןעמוקַאב וצ ידכ ,טנָארֿפ טייז רענעי ףיוא ןעמָאנ

 ךיז טָאה קַאיריביס רעד ,אשירג ןעוו ,קירוצ נעט רָאּפ ַא טימ ... .ָאד ןוא

 טָאטע עידנ :ןנירשעג ןוא דליוו ןֿפָאלענמורַא רע זיא ,ןעקנורטעגנָא

 רע .(ןטיוט םיא לעוװ ךיא ,דיי רעד זיא ווװ) ויבוא ָאװעי אי ,יערוועי

 ןענָארייב טנעיילעג דָארג ןאד בָאה יא ,לדייב א ןיא ןֿפָארטעג ךימ טָאה

 רע טָאה ףוסל ןוא טיעּפמַאעג גנַאל םיא טימ ךיז ךיא בָאה ,שיסור ןיא

 םעד ןכָאטשעגניירַא ןגיוא יד ןיא עלַא רַאפ ןוא טפעלשעגסיורַא ךימ

 .עציילּפ ןיימ ןיא טעננַאב
8 
 טי

 רעייֿפ סָאד זיא ,ץלָאה ןייק טניילעגוצ טשינ רעמ ןיוש טָאה רעַייײק

 רעד ןעו .ׁשַא עברוה ַא ןוֿפ רבק א ןבילבעג זיא'ס ןוא ןברָאטשעגּפָא

 "ימ ןבענ טניילעגוצ ץכעוטנָא ןיא ךיז ךיא בָאה ,יירד ןזיוועג טָאה רענייז

 .דלַאװ ןוֿפ טייקֿפיט רעד ןיא טקוקעג ןוא ןַאש
0 
 גל

 יו טישענסיוא ךיז ןבָאה ןרעטש עקידלקניפ ,טכַאנ עקיטכיל ַא

 רעדער עסַאלב ןיא טפיירעגנייא .ןציּפש-רעמייב יד ףיוא ביוטש-רעבליז

 וצ טייצ ןופ ,הנבל עקידלטרעפ-יירד ַא שיטעטסעיַאמ טריצַאּפשעג טָאה

 לעה ,ןיד ַא ןיא ךיז טליהעגנייא ןוא ּפָאק םעד ןֿפרָאװראֿפ יז טָאה טייצ

 -ענ ןוא טקעדענּפָא דעדיוװ ךיז יז טָאה ךָאנרעד ,לַאש ַא ןיא יוװ לדנקלאװ

 סע יו ,קיאור ױזַא ,ןסַאלעג ױזַא ,ךעלדייב ערעזנוא רעביא טזיירּפש

 ...ןינינעק-טכַאנ ַא רַאֿפ טסַאּפ



 דלאוו ןיא הנשה שאר

 ךיז רימ ןבָאה נָאט ןדעי טעמכ .ךָאװ עדעווש ַא ייבראֿפ זיא סע

 ןוא ןפָאלטנא ייז רַאפ רימ ןענעז לָאמַא ,ןשטייד טימ ןסיוטשעגנעמַאזוצ

 וװ ,דלַאו ןיא טראנענניירַא ,טעליוקענ ייז רימ ןבָאה לָאמ שרעדנַא ןַא

 .ירינימ ןעוועג זיא דרע לציּפ סעדעי

 טָאה עּפורג-עיסרעװיד א סרעזנוא ןעוו ,געט ענעי ןוֿפ םענייא ןיא

 ַא טימ "טרעפטנעעג , ןבָאה ןשטייד יד ןוא קירב-ייסָאש א ןסירענֿפיױא

 .ראפ ךוו ,בורנ א ןיא ןיירא ,אשימ ןוא ךיא ,רימ ןענעז לנאה רעייפ

 עשטייד יד ףַױא ןטַאנַארניטנַאה ,ןֿפרָאװעג טרָאד ןוֿפ ןוא דרע טימ ןַײָאש

 -ייּפעג ןַאשימ ךיא בָאה יירעסיש רעד ןוֿפ ןערב עמַאס ןיא .סעיציזָאּפ

 טָאה םיא .ןעגנונעכערסיוא-טייצ טימ ,געט ןופ תונובשח טימ טקינ

 -ַאב רעטיצ ןיימ ןוֿפ דוס םעד בָאה ךיא ןוא טנערענֿפױא קרַאטש סָאד

 .ךיז ןיא ןטלַאה

 : טרעזייבעצ ךיז ,עבט ןייז טיול טשינרָאנ ,רע טָאה רעטעּפש סענר ןיא

 יד רעכיא ןפיול ןטעקַאר יד ...ּפיליֿפ טזיב וד טראנרַאֿפ יו --

 ןשטייד יד ןריֿפרעהַא ןָאק ךרָאש רעדעי ,זנוא םורַא ןֿפיײֿפ ןליוק יד ,ּפעק

 זיא קיטסניד ןעוו ,קסע ןא ןנירקעננָא טסָאה לווייט םוצ וד ..,וד ןוא

 ...ןייז טעװ קיטנַאמ ןעוו ,ןעוועג

 עכעלטע ךָאנ ווא רעטרעוו-רסומ ענייז ןעגנולשענּפָארא בָאה ךיא

 רימ ייב זא ,ןגָאז םיא טלָאװעג ,ןעלמַאטשסיױרַא סעּפע ןביוהעגננָא ןטונימ

 שאר ...עקַאט טלַאפעג םורַא געט ריפ ןיא זַא ,ןובשה רעה ןיוש טמיטש

 ...הנשה

 -נייא םעד ןוֿפ דוס םעד בָאה ךיא .טגָאזענ טשינרָאג בָאה ךיא רָאנ

 ,ךיז ןיא ןטלַאהַאב ןדיי-טשינ רעטרעדנוה ןשיוװצ ןאזִיטדַאּפ ןשידיי ןקיצ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -הנשה שאר רעד ןיא ױזַא יו ,תוצע טכוזעגנ ןוא ןנָארטענ םיא ךיז ןיא

 * .דלאוו ןוֿפ שינעפיט רעד ןיא ווו-ץענרע ,ןיילא ןביילב וצ טכַאנ

 גע

 ךרוד רענַאל ןיא זנוא ֹוצ ןקוקניירא ןביוהעגנָא טָאה טכאנראֿפ רעד

 -ַאּפ ןֿפיוא ןטרַאו סָאד ןרָאװענ קירביא זיא רימ ןוא סערַאּפש-רעמייב יד

 .ןכַאװ יד ןיינוצכרוד ןכעלנעמרעד טּפרַאדעג רימ טָאה סָאװ ,לָאר
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 ,ףרָאד ןיא ןקיטכענ ןייג וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ךעלדנע בָאה ךיא

 .רענַאל ןיא קירוצ ןייז ךיא לָאז קיטשירֿפ םוצ זַא ,יאנת ןטימ

 -השקשינ ןעוועג ןיוש זיא ,ןענַאטשעג ןענעז ךעלדייב ערעזנוא ווו ָאד

 ןפָארטעג ךָאנ ךיא בָאה ,רענַאל ןופ קידנעמוקסױרַא רעבָא ,רעטצניפ קיד

 .גָאט ןקידססוג ַא

 זיא'ס ןוא םוהת ןיא ןלאֿפע;ּפָארַא ןוז עטיור ַא זיא ךעלעמַאּפ
 .הנשה-שאר ןרָאװע; זיא טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ,רעטצניפ ןדָאװעג

 ,טרעלקעג בָאה ךיא ,ןָאטוצניהַא ךיז ווו טסווװענ טשינ בָאה ךיא

 ןקעדראֿפ וצ ,לדייב ןיא ןביילבראֿפ וצ ןעוועג רעסעב ןיוש טלָאו'ס זַא

 סָאד ןענעװַאד ,ןָאט הליֿפת ,ןענייוו קעדוצ ןרעטניה ןוא לטנַאמ ןטימ ךיז

 ,ליטש ןנָאז ,"רומזמ דודל, ןנָאז ,קינײװנסיוא ןוֿפ ךָאנ קנערענ'כ סָאװ

 :::ןרעה טשינ רעניײיק ךימ לאז םע

 רענַאל ןוֿפ ךיז רעטייוורעד ךיא זא ,טליפעג טשינ ןיילַא רעבָא בָאה ךיא

 ןיא ףיט ןֿפױלטנַא ,ןֿפיול טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא .טירט עקילייא טימ

 ,טלעוו רעדמערֿפ רעד וצ ןעמוקקירוצ טשינ ןוא ןעשזדנָאלברַאֿפ ,דלַאװ

 .,.ןאשימ וצ ....וליֿפא ןוא ....סווָאנאוװיא ןוא סווָאלד-עוװס יד וצ

 -ניירא ךיז ןוא רעװעג-ישַאמ םעד ךיז וצ טקירדענוצ רעטסעֿפ בָאה ךיא

 .שינעטכידענ-דלאוו רעד ןיא טרעטנָאלּפעג

 א

 -נײרַא ךיז ןוא רעוועג-ןישַאמ םעד ךיז וצ טקירדענוצ רעטסעּפ בָאה ךיא

 ןצנַאג ןוֿפ םיוב רעטסטלע רעד ןיא סָאד זַא ,ןלייצרעד טנגענמוא ןוֿפ םיר

 ןייֵלַא ןענעז ןנייווצ ענייז וליֿפא ,טייוו -יז ןעיצ ןעלצרָאוװ ענייז .דלַאװ

 -ענניירַא קידהוואנ ךיז ייז ןבָאה ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .רעמייב עטלַא יו
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 ןײטשטַצגַארג לאיסי
 יי יייעעטטעטטטעטעטטשטטטקקקקק קעש /ק//

 קידנעטש ףיוא ייז טימ ךיז ןוא רעמייב ערעדנַא ןוֿפ טכעלפעג ןיא ןטכָאלפ

 .טרעטנָאלּפראפ

 ןנוא רע טניד ,טרעטעלבַאב זיא םיוב רעטלַא רעד תעב ,רעמוז ןיא

 ךיז ןטלאהאב ,דרע רעד ףיוא סיוא ךיז ןעיצ רימ .טרָאדורּפָא ןַא רַאֿפ

 ,רעטניוו .היחמ ַא זיא'ס ןוא ,טייקטכידעג-רעטעלב רעד ןיא ןוז רעד ןוֿפ

 -טייש םיוב םורַא רימ ןניילעצ ,סעיצארעּפָא ןוֿפ קידוצ ןעייג רימ ןעוו

 ?פָאטרַאק ןטָארב ,ךיז ןעמערַאװ רימ ןוא רעטנוא ייז ןדנוצ ,ץלָאה ךעל

 .ןֿפנָארב לסיב א טימ ןעקנירטרַאֿפ ןוא ץכעלָאש רעד ןיא
 -ייֵל ןוֿפ ןטונימ עקיטעמוא יד ןיא .ןעיצ .ןיהַא קידנעטש טנעלּפ ךימ

 ַא ףיוא ןכירקפירַא ,ןענעבננרַאפ ןיהַא ךיז ךיא נעלפ נעט עקיד

 טֿפַאשקנעב ןיא ןהעש ןציזּפָא ױזַא ןוא גייווצ רעטרעטעלבַאב רעטכידעג

 ןבעלוצפיוא טַאהעגנ ביל בָאה ךיא עכלעוו ,טלעוו רענעליױהרַאֿפ ַא וצ

 .ןגיוא עניימ ראּפ
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 ביד רעד ןיא ןעננאנעג ןושכ א טימ ןעד ךיא ןיב יצ רעּבָא --

 ןופ קעווא ןיב ךיא ןעוו ,סנייא :ץלַא ןעוועג טשינ ןעד רימ יא יצ ? גנוט

 -נני-נ א טריּפשרעד -יא בָאה ןנעװטסעדנוֿפ רָאנ ? ייג ךיא ןיהווו ,רענאּכ

 םעד ןָא טרַאּפשענא ךיז ןוא טצעזעגקעוװוַא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טייק

 .םיוב ןטלא

 קידנלַאֿפּפָארא ןוא רעטעלב ןנױלֿפעגמורַא ןענעז ללח ןקיטכַאנ ןיא

 לַאֿפ-רעטעלב רעד .ןאוויד ןכייוו ַא טײרּפשעגסיױא ייז ןבָאה דרע רעד וצ

 ; תובשחמ טקעװעגֿפױא רימ ןיא טָאה

 טנָארט רע .םאטש ןוֿפ טאלב ַא ךָאנ ּפִא טניוװ רעד טסייר טָא ---

 -שטנעמ רעד ןוא טירט ע"עזנוא רעטנוא םיא טּפראוו רע ,ךיז טימ םיא

 .םיא טביירעצ ,םיא טערטעצ סוֿפ רעכעל

 .ןייז וצ טרעהענּפיוא ןוא טבעלעג --

 . .. םיא זופ ןסירענּפָא ןרָאװענ ןוא םַאטש םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג ---

 .. .טבעלעגּפָא ןוא טלעוו רעד ףיוא טבעלעג ,טילבעג ---
 ... ?שרעדנַא שטנעמ ןטימ ןעד ןיא סָאוװ ןוא --
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 ןבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 - {ו

 .הנשה שאר ברע ,טכאנרַאֿפ

 ַא ןוָאלענרעביא ןעמ טָאה בוטש ןיא .ןײרַא לוש ןיא ךיז טלייא ןעמ

 טייקיטכיל עקידבוט-םוי ,רעטכייל ענרעבליז טימ שיט ןקידנעקנַאלב-סייוװ

 -עטַאט ןוֿפ טירט יד ךָאנ ןעיינ רימ .טייקטסנרע עכעלרעייֿפ ,עֿפיט ןוא

 -יצ ףרַאד ןעמ םורָאװ ,ןדיירוצסיוא טרָאוװו יא -יוה טשינ ןגַאװ רימ ,עמַאמ

 .טיוט םוצ רעוו ןוא ןבעל םוצ רעוו ,ןטּפשמ וצ ןָא ןעמ טבייה דלַאב ,ןרעט

 ? ןבעל טשינ ןעד ליוו שטנעמ דעכלעוו ןויא

 רימ עכלעוו ,רעמינּפ טימ ,ןשטנעמ טימ לופ זיא יז .סייה זיא ל?וש ןיא

 דרעב ,דרעב עגנַאל טימ .ןדיי ןציז ןָא-ביוא .רָאי ץנַאנ א טשינ ןעעז

 ןדיי ייב רעמינּפ יד .עטַאװעזָאק ןוא עטמעקענסיוא ,עטיירב ןוא עלָאמש

 שזא טיינעצ'ס זא ,ןעמורב ַא ,!צכערק ַא ,ךיז ןעלקַאש ּפעק יד ,ןעמַאלּפ

 ...ארומ ןופ ץראה סאד

 למיירטש ןיורב ַא טנָארט ,רעטָאֿפ ןיימ טציז ןָא-ןביוא עמאס ןיא

 ַא טימ ןניוא יד רדסכ טשיו ןוא רֿפס ַא ןיא ןיירא טקוק ,ּפָאק ןפיוא

 ןא ,ךיז טכַאד רימ ןוא סנטייוודעדנוֿפ םיא ףיוא קוק ךיא .עליישטאפ

 ,רימ יװ ,טפשמ ןראפ ארומ רע טָאה ?רע טעייװ סאו .טניװ יש

 ? רָאי ץנַא; ַא ןייב סָאדלַא ּפִא ןעוט סָאװ ,עגנוי

 רעד .טקַאּפעג זיא יז ,לוש-רעבייו רעד ןוֿפ טנַאלש ערַאּפ ַא ןוא

 יצ ,"טעטש , יד טרילָארטנַאק ,רעטעּפַאסרַאֿפ ַא ןיהַא רדסכ טֿפיול שמש

 טגנעה זָאנ ץיּפש ןֿפיוא .טציווש רע ,ןרָאװעגנ טשיוטרַאֿפ טשינ ןענעז ייז

 . ..ןלַאֿפוצּפָארא טייצ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ןּפָאדט ַא םיא ייב

 ,רוזחמ א טנַאה ןיא טלַאה יז ,"?רעטצנעפ , םייב טייטש עמַאמ יד

 רימ ןעוו ,זיוא יז טנעלֿפ רוזחמ ןוֿפ .שידיי ףיוא ןשטייט ךס א טימ

 ,ךעלהשעמ ןוא םילשמ ענעדישרַאֿפ ןענעיילסיורא ןעוועג ןיילק ךָאנ ןענעז

 ...ןרעה וצ טאהענ ביל העייז ןבָאה רימ עכלעוו

 ָאד ןיולב ,קיטש טרעוו'ס ,רעמעלַאב ןֿפיױא ּפַאלק ַא גנילצולּפ ןוא
 .ץפיז רעטקיטעּפשרַאפ ַא טרָאד ןוא ץכערק רענעריױלרַאֿפ ַא

 ;ההובטה 'ד תהא ןכלכ -

 ,םירוזהחמ ןוֿפ ןענעװאד עלַא ,תוליֿפת ןיא ךיז טניוװעצ ?וש יד ןוא

 זיא'ס .ןלעטשנייא טשינ ןעק'מ ,טרָאװ ןייק ןזָאלכ-וד טשינ ליוװ רענייק

41 



 ןײטשטַאנַארג לשיסחי

 עדמערפ עדעי ,טייקיניזכייל עדעי ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןענעװַאד סָאד טשינ

 - . . ןיד קּסּפ ןיא ןייז עירכמ ןעק הבשחמ

 ךעקמירוחב עכעלטע ,!לבקתת, טטניו ןזח רעד ,בירעמ ךאנ ןיוש

 :ךיילנ ןוא ךָאנ טמורב םלוע רעד ,,וצ ןֿפלעה

 ;/ הב יבשוױו לבת האולמו ץראה 'דל רומזמ דודל -

 ,ןביוש יד ןיא ךיז טעּפַארד רעמָאיענ רעד ,ןרערט ןכייט .שֿפנה תולכ

 עקַאט םיא ליוװ רע ,למיה םוצ נעוװ א טכוז רע ,טנעװ יד יא ,טיּפוס ןיא

 ,ןדיי ענעכָארבעצ .קע ןא ןוא ןעניוועג וצ ןיד קסּפ םעד ידכ ,ןטלַאּפש

 ...ןענייוו יוװ ,רעמ טשינ ןענעק

 ןגָאז וצ טרעהעגֿפיױא טַאהעג ןיוש ןזח רעד טָאה זנוא ייב ןעוו רָאנ

 םהכאה א ןפירעג ךיו לוש רעביײװ רעד ןופ ךָאנ טָאה ,"רומזמ דוהל;

 ןיא ,קירוצ ןוא ןיהַא טרעלָאקעג ךיז סע טָאה טרָאד .יירשעג קידנדיינש

 *עגנַא ײנסּפױא -- םטייווצ ַא ןיא סע טָאה ,טזָאלענסיױא ךיז ?קניוו ןייא

 .רעכיא ץיא םאה פ ןיב .לוש רעצ:אנ רעד רעביא ןסאנעצ ךיז ןוא ןביוה

 םתחתו בַּתֹכִת הבוט הנשל ,בוט- םוי טו ג :ךיז ןשטניוו סָאד ןסירעג

 -רַאֿפ סיוא ,ןעמוקעגקעװַא גנַאל ןוֿפ ןיוש --- ןרערט יד .םיבוט םייחל רתלאל

 ןבינ ןיילק ןוא סיורג  ,ןרָאװעג גנילצולּפ ןעמ זיא ךעליירפ ,טײקטגרָאז

 :טנעה יד ךיז

 ...הבוט הנשל ---

 ; 2 ם עט תהו ר תכ 2

 יו 2 היי הע = ( 
 א

 2יוש יב ז"א ועו :ךיא ןיב ווו ? סזאוו --

 ;ו עט ט קערי קע כו א ..ריא טייז ווו =

 ייז בָאה ךיא ,ןֿפױלכָאנ ייז טלָאװעג רעטשימעצ ַא יװ בָאה ךיא

 ,ריוה טדערעג בָאה ךיא .ןגייווצ יד ןשיוװצ ןדנווושראֿפ ןענעז יז ,ןעזעג

 : לוק ןֿפיוא ןֿפורעג

 !יש עמ ַא מ ,יש עט ַאט --
 וה הוה ש6 חצ ש 7 =

 ! ט - ר * ַא - וװ --

 ךימ ןוא לצרָאװ ןֿפױא ןסעזעג ןיכ ךיא ,ןדנווושראֿפ ןענעז עלַא רָאנ
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 ןבעל טלָאאעג בָאה ךיא

 רעד ןוֿפ ,ןרעטש ןוֿפ ןענורעג טָאה סייווש רעד סָאװ ,טרַאעג טשינ טָאה

 .רהע יד רימ םוחא טקייוװראפ ןוא םינּפ ןצנַאג ןוֿפ ןוא ןָאנ

 לענש ןיא טכַאנ יד ,ןסעזענ גנַאל טרָאד ןיב ךיא יצ טשינ סייוו ךיא

 רעבָא ,בירעמ טנווַאדעג בָאה ךיא ,ָאי .ןפָאלשעג טשינ ןיפ ךיא .קעװַא

 -עג טשינ רעירפ בָאה ךיא ,טכאנייב טעּפש ןיוש ןייז טזומעג טָאה סָאד

 רימ .ןשרעהַאב טנָאקעג טשינ ךיז ןוא טנָאלקעג ,טנייוועג בָאה ךיא .טנעק

 תוליֿפת יד ןזח רעד טנָאז ָאד ,לוש יד זיא רימ םורַא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 יז ,רעטסעוװש ןוא .רעדירב יד ,ןעמַאמ יד ,ןטַאט םעד ךיא עז ָאד ןוא

 הבוט הנשל ןשטניוװ ,"בוט-םוי טונ , ןנָאז ייז ?יוװ ךיא .החּפשמ עצנאנ

 ייז .סעװרָאב ,טלקיוועננייא םיתילט ןיא עלַא ייז ךיא עז'עד םיצולּפ ןוא

 ,..טנעה יד ןיא רָאה ךעלטניב ןטלַאה ןוא טיוט ןענעז

 גָאט -עטשרע רעד ןרָאװעג ןריובעג טלָאמעד רימ ייב זיא יוזא ןוא

 בָאה ךיא ,.רענאל ןיא ןיינקירוצ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רימ .הנשה שאר

 בָאה ךיא סָאװ ,תומשנ יד טימ ןיילא נָאט ןצנַאג ַא ןביילב וצ טרַאנעג

 םעד טימ ,םיללפתמ יד ןוא לוש רעד טימ ,טגנערבעגסיורא ןורכז ןופ

 -עגרעביא ןענעז סָאװ ,ןרָאי ענעגנַאנרַאֿפ עלא טימ ,הנשה שאר ןקילָאמַא

 .קלָאֿפרעדרעמ א ךרוד סרעסעמ ןוא קעה טימ ןרָאװעג טקַאה
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 רעגאל רעזנוא ןלאפאב ןשטייד

 ךיז זיא לצרָאװ-םיוב ןכיוה ַא ףיוא ,?דייב ןעיורטש ןיימ ןגנעקטנַא

 טונימ וצ טונימ ןופ ,ץלָאה עטלױֿפעצ סָאד טקיּפענ ,לנױֿפ ַא ןסעזענ

 ,ןֿפָאלשנייא ךימ טזָאלעג טשינ ןוא ןעגנוזעגסיוא סעּפע

 -רַאּפ רענעּפָאלשרַאֿפ ַא ןכַארקענסיורא זיא לדייב קידתונכש א ןוֿפ

 -ַאב טָאה רע סָאוו ,סָאד ןָאטענ ןוא ?למיה םוצ ןָאטענ קוק ַא ,ןַאזיט

 קירוצ רענעקַארשרעד ַא זיא רענעי ,ןָאטעג עקורמ א בָאה ךיא ...טֿפרַאד

 טוק ןפיוא טכאלעצ ךיו בָאה היא ,?דייב ןיא ךיז וצ ןיירא

 יד .?דייב ןיא ץעז א טגנַאלרעד סוֿפ ןטימ רעצימע טָאה ננילצולּפ

 .טקעוועגפיוא ךיז טָאה אשימ ןוא ןלַאֿפעניעמַאזוצ ךיז ןענעז ךעלטנעוו

 ןנוא טָאה רע .טלכיימשעג ןוא רידנַאמָאק רעד ןענַאטשעג זיא זנוא רַאֿפ

 -קעװא רעלענש סָאװ :רעטרעוװ קינייו ןיא ?לעּפַאב םעד !זבעגענרעביא

 רֶאֵנ ןוֿפ טייטשאב סָאװ ,ךַאװ יד ןטייב -- טרָאד ,ףרָאד ןטסטנעאנ ןיא ןייג

 ןֿפוא ןבענ ננוטכַא םַאזקרעמּפיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ ענעמוקעגנָא סָאװ

 .חטש ןצנַאג

 -ובלמ ענעטַאו ,עמעראוו יד ךיז ףיוא טּפַאכעגֿפיױרא ךיג בָאה ךיא

 -רַאפ-בלאה טימ ןסעזעג ךָאנ זיא סָאװ ,ןַאשימ ןָאטעג ּפעלש ַא ןוא םיש

 .ןגיוא ענעֿפָאלש

 םולח ןסיז ַא -- ,טעשטרָאװעג ליטש רע טָאה -- ?ווייט םוצ ---

 ...וטסָאה ָאד ןוא ...טדערעג ןעיסורַאמ טימ ,טַאהעג

 רעד ןיא ענייא .תוללק עקיטַאלנ טישעגסיורא ךיז ןבָאה ליומ ןייז ןוֿפ

 .טייק א ןיא ךעלעגניר יוװ טעּפעשטראּפ ךיז ןבָאה רעטייווצ

 סנקלָאװ עיורנ ,עקיד ,רעמייב יד רעביא ןעגנָאהעג זיא טכַאנ ףוס יד

 יינש רענעקורט ַא .?מיה ןעיולב-לעה רעקיטש טקעדענּפָא קידנ;ֿפיוט ןבָאה

 רימ ןבָאה קירוצ ךָאװ א טיס ןצנאנניא .דרע רעד.ףיוא ןנעלענ זיא
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 ץבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 טָאה רעטניוו רעד .ךעלדייב-רעטניוו ןלעטשוצּפיוא רענעלּפ טכַאמענ ךָאנ

 ננילצולּפ ךיז רימ ןבָאה ןנרָאמירֿפ א םענייא ןיא .טראװעג טשינ רעבָא

 -ענ ךיז טָאה סמענורב יד ןיא רעסאוו סָאד ,עטיינשַאב טּפַאכענֿפױא

 ןיא ןענעז רעגָא רעסייוו סרידנַאמָאק םעד ךיוא יוװ ,גיצ ַא ןוא ,טלעטש

 .ןרָאװענ ןריױורֿפרַאֿפ טכַאנ-רעטניוװ רעטשרע ַא רעד

 רעסייוו רעד .יינש ןיא ןעשטּפָאט ןוא טנעה יד ראֿפ ךיז ןטלַאה רימ

 עסיורג רֶאנ ןלַאֿפ לָאמַא ןוא לעמ סע זיא לָאמַא .טלַאֿפ ןוא טקַאֿפ ביוטש
 .ןרעדעפ עשרעניה יוװ רעקיטש

 סרעטעמָאליק עצנַאנ ןעיינ רימ ,ןטייווצ םוצ רענייא טשינ ןדער רימ

 -רעד ןעמ :ןסייוו רימ .ןדייר וצ ךס ַא טַאהעג רימ ןטלָאװ עדייב שטָאכ

 ראּפ ןריַיָאיּפש סָאװ יד .דלאוו ןֿפיוא ןשטייד יד ןוֿפ עװַאלבָא ןא םיַאװ

 עשטייד יד ןטעבראסיוא -- תמא ןא סָאװ --- "ןֿפלעה , ,טָאטש ןיא זנוא

 . . .ץיּפָאק ַא ןקישניירא טונימ רעטצעל רעד ןיא זנוא ןלעוװו ייז ןוא רענעלּפ

 ? ןשטייד יד ,ןעמוקנָא ןֿפרַאד ייז טייז רעכלעוו ןוֿפ טסייוו רעוו דעבָא --

 -סיוא זנוא טָאה'מ ןיהווו ?ןעייג רימ ןיהווו ףרָאד םעד ןופ לָאמַא טשינ יצ

 ? ןענַאזיטרַאּפ עטווורּפעגסיוא ,עטלַא ייווצ ,ןבילקענ

 .ןעמוקענקעװַא וניבל וניב ןיא טכאנ יד ןוא

 -ענ זיא לדרעב קיציּפש ןייז .ןאשימ ףיוא קילב ַא טּפַאכעג בָאה ךיא

 .לטשרעב ןסקַאלֿפ ,ףייטש א יו ןעזענסיוא טָאה ןוא ןריױרדֿפעג ןעוו

 ךָאנ ןגייווש רימ .נעוו קיטש רָאּפש ַא ןעגנַאנענּפָא ןיוש ןענעז דימ

 טכַארא ַאשימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ייַיש רעד טנייוװש סע יװ טקנוּפ ,ץלַא

 ? רעטרעוו ןעמ ףראד סָאװוצ ָאט ,ךיא סָאװ ןבלעז זנעוו

 ? ןָאט רעיינ רעד ןעננערב טעװ סָאװ ןוא

 ,ןבעל סָאד ןרילרַאפ וצ זיא -- רימ ךיא טֿנַארט -- ןטסגנירגמַא

 ןנוא ףיוא טרעיול סָאװ אנוש רעד .ןלעה וצ ןָא טבייה ןסיורד רעד ןעוו

 -בֶא .ןהעש-ןנרָאמירֿפ יד ןיא סיוא זנוא טניֿפענ רעכעל ענעטלַאהַאב ןיא

 --עד עשיַיאזיטרַאּפ ףיוא ןלַאֿפנָא ,ןנָאטרַאֿפ ןיא ןָא ךיז ןבייה סעוװַאל

 -נוא ןוֿפ ,קערש רעזנוא ןוֿפ טייצ יד --- גָאט םעד ךשמב רֶאֿפ ןעמוק רעּפ

 . , .עירָאטירעט-דלַאװ רענענייא רעד ףיוא ךיז ןּפמורשנייא רעז

 יו :חומ ןיא רימ ייב ןבילקרַאֿפ ךיו טָאה קנַאדענ רעשידניק ַא
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 ןײטשטַאגַארג לטיסחי
 א נאר רירט ראטע א ר או

 ןטערטעצ טשינ ןטלָאװ סיפ עכעלשטנעמ ןעוו ,טלעוו יד ןעוועג טלָאװ ןייש

 -ענ טפָאװ יינש רעד .סייוו קידנעקַיַאלב ןבילבענ טלָאװ ץלַא .יינש םעד

 ,-עלדייב ערעזנוא טקעדענוצ רע טלָאװ ,ָאד דלַאװ ןיא .ןלאֿפעג ןוא ןלַאֿפ

 ךעטניוו ןצנַאג א טכַאניײיב ,גָאטיײב ,יינש ןרעטנוא טניווועג ןטלָאװ רימ

 ...גנאל יװ סייװרעװ ןוא
5 

 לא

 ? טייג רעוו ---

 ! ענעגייא ---

 ? לָארַאּפ --

 ! קסַיעלָאמס --

 ! דארננילַאטס --

 .ןטסָאּפ-ךַאו םעד ןעמונעגרעביא ןבָאה -ימ

 טשרע זַא ,ןבעגעג רעביא זנוא ךַאו ענעטיבעג יד טָאה קידנעיײגקעוװַא

 סנטייוורעדנּופ ךיז ןבָאה ,ןנָאט ןביוהעגנָא טָאה סע רעדייא .,גיַאל טשינ

 ,ןייז ןעק ,ננונעווַאב רעסיוועג ַא ףיוא תודע ןגָאז סָאװ ,ןעגנַאלק טרעהעג

 ןעמ ..,טסייוו רעוו רעדָא ףלעוו יצ ,רענאזיטראפ ןעווענ ןענעז סָאד זא

 בענג גנוטכַא רעבירעד זומ

 טכַארטַאב ,ךיז טכרָאהעגנייא ,יינש ןיא טצעזעגניירא ךיז ןבָאה רימ

 טָאה טלעק יד ןעוו .ןענופעג טשינ סקיטכעדרַאפ םוש ןייק ןוא םורַא םעד

 -פיוא ךיז יימ ןבָאה ,םיֿפ יד ןוֿפ רענניֿפ-ץיּפש יד ןסייב ןביוהעגנָא רעבָא

 .טרעכיי-רַאפ ןוא םיוב ַא ןָא ךיז טרַאּפשעגנָא ,טלעטשענ

 2 .בטילצולפ ןוא

 טלאיו'מ יוװ ,טקאנקעצ ךיז ןבָאה זנוא םורַא סענסָאס עקיד עכעלטע

 ַא טימ ןענעז ןגייוװצ ,קעה עֿפרַאש טימ זעמַאטש יד רעביא טננאלרעד ייז

 -עג ּפעק טרעזנוא רעביא ןבָאה ןליוק ןוא דרע רעד וצ ןלאֿפעג קסַארט

 .טעיאװעג ןוא טקגָאה

 ןבָאה רימ ,רעייפ ַא זנוא ףיוא טנֿפעעג ןעמ טָאה ןטייז עכעלטע ןוֿפ

 ,ןָאט וצ רעירֿפ סָאװ טפווועג טשינ

 ליוק א ןעװו ,א ש י םמ :ןָאט וצ יירשעג א ןזיוואב רֶאָי בָאה ךיא

 שיילֿפ עקיד סָאד טעּפעשטרַאֿפ ןוא ןזיוה ענעטַאװ עניימ ןסָאשעגכרוד טָאה

 דעטעמ עכעלטע -- ַאשימ ,ןלַאֿפעג ןוא ןֿפָאלעג ןיב ךיא .סוֿפ ןטכער ןוֿפ

 =--פ

46 



 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 .ןֿפלעה רימ טנעקענ טשינ טשינרָאנ טימ ןוא ןלאֿפענ ךיוא ןיא רימ רַאֿפ

 םירופי ןוֿפ .יינש ןסייוו ןֿפיוא ןענורעג טולב סָאד טָאה םוֿפ ןיימ ןוֿפ

 טשינ ידכ ,ןכַאמ ףוס א רימ טימ לָאז ליוק ַא ךָאנ זַא ,ןטעבענ ךיא בָאה

 .טיעה יד זיא ןשטייד יד וצ ןלאֿפוצניײרַא

 ןוא ?דלעוו טכידענ ַא ןיא םרעטנָאלּפעגניײרַא -יז רימ ןבָאה ךעלדנע

 ַאשימ רימ טָאה טרָאד קידנציז .סעטסוק יד ןשיוװצ ןדנוװשרַאֿפ ןענעז

 -נַאברַאפ ןוא ןסירעצ ךיילג בָאה'כ סָאװ ,דמעה קסָאד ןָאטסיױוא ןפלָאהעג

 .דנווװ יד טימרעד טרישזַאד

 -עזנוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןנָארטענרעביא ךיז טָאה יירעסיש יד

 -ענ ךיז ןבָאה רעמייב ,ןסיײרֿפיױא טכליהענּפָא ןבָאה דלַאװ ןרעביא .רענַאל

 .למוט טימ טצַאלּפענ ,ןכָארב

 בָאה ךיא ןוא דנווו ןיימ ןשאווענּפָא ַאשימ טָאה יינש סנּפוה טימ

 ,טולב רעקיטש ענעדיורֿפענוצ ,עטרעווילגרַאֿפ יד ףיוא טקוקענ קיטליגכיילנ

 קיטש טרעווילנראפ ַאזַא בָאה ךיא .שיילֿפ םעד וצ טבעלקענ ןבָאה סָאװ

 -נַאלב ןיא ןֿפרָאװעגקעװַא סע ןוא טנַאה רעד טימ ןסירענּפָא ןיילַא טולב

 ...:יֹוא ןופ ןטלַאהַאב {רעוו ףרַאד סָאװ רצוא ןא יוװ ,יינש ןקידעק
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 -ן'נ ךיז זבָאה -ימ .טליטשעננייא יירעסיש יד ךיז טָאה וצ-טכַאנדַאֿפ

 -שזעטס ןוא ןגעװ יד ףיוא ןענעז דלַאװ ןיא רעּפיט .ןיינוצקירוצ ןבילק

 ענעסירעצ וי ןגיוא ענעּפָא-בלַאה טימ דרעֿפ ענ:עסָאשרעד ןגעלעג סעּק

 -עג ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ ,םיוב א ףיוא זיא רענַאל ןוֿפ טייוו טשינ .דעדילנ

 רעטייווצ ַא ןגעלענ זיא רעטייוו ?סיב ַא ,ַאקנַאװ רעכעלביוט רעד ןעגנָאה

 טנעקענ ןבָאה ַאשיס טשינ ןוא ךיא טשינ ןוא ןַאזיטרַאּפ רעטקיניײיּפרַאּכ

 .זיא סָאד רעוװו ןלעטשטסעפ

 טשיי ,ןבָאה ןשטייד יד .ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ זיא רענַאל רעזיוא

 קַאװע טאהעג סנטיײצַאב ךיז טָאה עכלעוו --- ,עּפורג רעזנוא קידנעניֿפעג

 דַאֿפ ןלַאטש יד :יֿפָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןדנוצעגרעטנוא -- טריא

 בָאה ךיא ..."רעזייה-דלַאוו ערעזנוא , ןוא ןסע טימ ךעלסעֿפ יד ,דרעּפ יד

 ןענַאטשעג זיא לדייב קידתוֿפתושב רעזנוא ווו ,טרָא סָאד טכוזעג גנַאל

 .ןענוֿפעג טשינ סע ןוא

 -טָא םענעגנַא;עגקעװַא םעד ןכוז וצ ווו טסווועג טשינ ןבָאה רימ
' 
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 ןײטשטמנַארג לאיסי

 רעטעילאמסר ַאֿפ רעד ףיוא טצעזענקעוַא ךיז גנולּפײװצרַאֿפ ןופ ןוא דאיר

 ןגָארטעגרעביא ךיא בָאה ,רימ ןבענ טציז ַאשימ זַא יט טעאפ .דרע

 ןא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא .שַא סעברוה יד וצ ןקילב יד ןוא תובשחמ עניימ

 ןיימ ןוֿפ דליב סָאד ןרָאװעג ט:ערברַאֿפ זיא ?דייב רעזנוא טימ ןעמַאזוצ

 -ַארע;סױרַא טַאהעג בָאה ךוא סָאװ ץֿפח עקיצנייא סָאד -- רעטָאֿפ ןבי

 , םונהיג 6 ןוֿפ טעוועט

 רענעטַאוו סאשימ הףיוא םינּפ ןיימ ןופ ןענורענּפָארא ןענעז ןרערט :

 רע זא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .טּפַאזעגנייא לענש ייז טָאה סָאװ ,עקייפוֿפ

 ךיז טימ ןביילב וצ ןרעטש רימ טלָאװעג טשינ רָאנ ,טקרעמַאב סָאד טָאה

 .:.ןיילא

 -רַאפ ןוא דרעפ ענעסָאשרעד ןופ תוחיר יד .ןלַאפענוצ זיא טכַאנ יד

 ךאנ .ענעז ריס ...ןשלה םוצ וָאנ ןיא טלציקענ ןכָאה נראוונסע טנערב

 ,ןָאט וצ סָאװ טסווװעג טשינ ןוא רענַאל םענערָאװעג בורח {יא ןסעזענ ץלַא

 -עג ַא ךימ טָאה ,ןעלמירדנייא םייב ןטלַאהעג ןיוש רעבָא בָאה ךיא זע

 : ןַאשימ וצ ןֿפורעגּפָא ךיז בָאה ךיא ןוא טקעװע;ֿפױא קנַאד

 -קעװַא םיא ןוא םיוב ןוֿפ ןַאקנַאװ ןעמענּפָארא ןלעוװ רימ ,םוק --

 .דרע רעד ףיוא ןנייל

 רעד טימ ןעננַאנענ ןענעז רימ ,טלעטשענֿפױא לענש ךיז טָאה ַאשימ

 -וקענוצ טונימ עכעלטע ךָאנ ןוא רענאל ןוֿפ סיורא טריֿפ סָאװ ,עקשזעטס

 -פורַא ךיז ןבָאה רימ .ןעננָאהעג זיא ַאקנַאװ ןכלעוו ףיוא םיוב םוצ ןעמ

 קידנענעק טשינ ןוא קירטש יד ןטי:שענרעביא ,םיוב ןפיוא טעּפארדענ

 -ּפָארַא ףונ רעטיוט רעד זיא ,עסַאמ ערעווש יד טנעה יד טימ ןטלַאהנייא

 .ןלאֿפעג

 ןטיומ םעד ייב זא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,םיוב ןופ ק ידנכיר וקּפָארַא

 ;טיוװ םעד {בָאה רימ יוװ םעד ךָאנ .טנפעעצ טיירב ניוא ןייא זיא ַאקנַאװ

 -עַּפָא סָאד ץלַא ךָאנ טָאה ,ךעלענייווצ ענעסירענּפָא טימ טקעדענוצ רעּפרעק

 ןזַא ,טכַאדענ ךיז טָאה רימ .למיה ןטיולבעצ ןיא ףייטש טקוקעג ניוא ענ

 סָאװ ,רעּפדעק סַאקנַאװ יא ךַאז עקיצנייא יד ןיא ןוא טבעל גיוא סָאד

 ..םהוט םעד ןבענענרעטנוא טשיִי ךיז טָאה

 "קידעבעל , סַאקנַאװ ,ענעכָארבעצ ,עדימ ,רענַאל ןוֿפ קעװַא ןענעז רימ

 .ןיירא טכאנ רעדעטצניֿפ רעד ןיא טקוקעגכָאנ גנַאל ,גנַאל רימ טָאה ניוא
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 שטיוועלימכאר ףסוי

 יד טימ ןּפאטנָא טנעקעג שינרעטצניפ יד ןעמ טָאה ?ייה רעד ןיא

 -סיוא ,ךָאל א יוװ רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,קרעטצנעפ עניילק סָאד .טנעה

 .רעטעלב טימ ןעוועגנ טקעדרַאֿפ זיא --- ,לצרָאוװ-םיוב א ייב ןטינשעג

 טאהענ דיז ןוא קינייװעניא ןעוועג ןיוש ןענעז ןרידנַאמָאק עלַא ןעוו

 טָאה שיט ןפיוא .ריט יד ןסָאלשרַאפ ןעמ טָאה ,שיט םייב טצעזעגמודַא

 -ןקַאב טָאה רעדעי .ּפמָאל-טֿפַאנ םענעדנוצעגנָא ןא טלעטשעגקעװַא ןעמ

 ,ּפעק יד ןניובעגרעבירַא ןבָאה עַלַא רעכלעוו רעביא ,עטרַאק-דנַאל ַא זעמ

 .קידנטכארט סעּפע ןנעוװו ןוא ךעלעדער קידנענעכייצ

 -ָאס ַא ןכלעוו --- ,רידנַאמָאק רעזנוא -- שטיווװעיאלָאקינ יאלָאקינ

 טזָאלענּפָארא טכַאנ רעלעקנוט ַא רענייא ןיא טָאה ןַאלּפָארעא רעשיטעיוו

 ןוא ןָא-ביוא םעד ןעמונראֿפ טָאה ,רענַאל ןשינאזיטרַאּפ ןוֿפ טייוו טשינ

 : ןגייווש סָאד ןסירענרעביא

 -נָא רע טָאה -- ןאזיטרַאּפ רעשידלעה רעדעי דָאש א זיא זנוא --

 -ַארטס ןוא טוג ןייז ףרַאד גנומענרעטנוא עדעי ןוא --- ןדער ןביוהעגנ

 טרעוו ןַאזיטרַאּפ ןייא זיא ,ןעמ טנָאז ,זדנוא ייב .טכַארטעגכרוד שינעט

 ,ןקנַאט טימ ןָאלַאשע ןַא ּפָארַא טפרַאוו ריא ןעוו .סרעפמעק-טנָארפ ןביז

 ןיא זנוא טרָאּפשראֿפ ריא גנוטכינרַאֿפ ןוא טיוט לֿפיװ ,רָאֿפ ךייא טלעטש

 , ..ףמַאק ןרעווש

 רעד ףיוא ,זָאנ רעייא רַאֿפ ײברַאֿפ אש ןעגנוקרַאטשרַאֿפ עסיורג --

 :הנַאלסור ןגעק ,זנוא ןנעק ןעינ ייז .קסנימ-שטיוװָאנַארַאב ןופ עיני

 וצ ,ךייא וצ ,רענאזיטרַאּפ יד וצ יא סָאװ ,רעדלעוו ךרוד ןעייג

 .?ןזָאלרעד סָאד ןוא ןציז קיאור ריא טנעק יװ ,זנוא

 -ערֿפיוא טימ רע טָאה --- ? טרעה יא -- ,ןָאלַאשע ןייא ןייק = -

 טרָאד .עיניל רעד ףיוא ןיינכרוד ײרֿפ טשינ רָאט --- טקידנערַאּפ גנונ

 ייז

 ןיזי
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי
 איי יי

 -ַאזוצ ,ןטכינרַאפ ,אנוש םעד ןסיירעצ ןוא ןנָאט ןוא ןקיטכענ ריא טקלָאז

 ...עיצינומַא ןוא רעיײנ-טנָארֿפ ענייז טימ ןעמ

 ןקילב יד ןבָאה ,טקידנערַאֿפ טָאה שטיװעיַאלָאקינ יאלָאקינ ןעוו

 טזָאלענּפָארַא ןבָאה עלא .ללח ןטנטָאשרַאֿפ ןיא ןֿפערט וצ ןטימעגסיוא ךיז

 טרעכייררַאֿפ זייווקיצנייא ןבָאה ןרידנַאמָאק יד .סעטרַאקדדנַאל יד וצ ּפעק יד

 סָאװ ,ןליונק-ךיור עיורנ ןוא עסייוו טימ טליֿפעגנָא ךיז טָאה לייה יד זוא

 .ןעלקניוו יד ןיא טנקלָאװעג ךיז ןבָאה

 -ענ ןיא ,שיט קע ןטייוצ םייב ,ןשטיוועיילָאקינ ןנעקטנַא טקנוּפ

 באטש רעד ןכלעוו ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי א ,שטיוװעלימכַאר ףסוי ןסעז

 טשרע זיא רעכלעוו ןוא ןפורעגסױרַא לעיצעּפס גנוטַארַאב רעד וצ טָאה

 -עביא יד יוװ ,טָאה רע ךיוא .דלַאו ןיא ןעמוקענ קירוצ געט ייווצ טימ

 -ולחל רעבָא טָאה רע עכלעוו ,עטרַאק-טנגעג ַא ןעמוקַאב ןרידנַאמָאק עקיר

 -לעוו ,טננענ רעד ןנעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס לייוו ,טֿפראדעג טשינ ןיט

 -רַאֿפ אד טָאה דע תמחמ ,רענניֿפ ףניֿפ ענייז יו טנעקעג טָאה רע עכ

 .ןבעל ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד טכַארב

 ןקידנע לֶאְי שטיוװעיאלַאקינ יאלַאקינ זא ,טראוורעד םיוק טָאה רע

 : ןֿפורעגּפָא ךיז ךיילנ ןוא

 .עינילךאב רעד וצ ןנירקוצוצ ךיז רעווש יוזא טשינרָאג זיא סע --

 ןעננוי עקידוװעקערש ןייק .טשינ רָאנ ,רענַאזיטרַאּפ ףניֿפ ףרַאד ךיא

 -ּפָארא ךיז ןָאלַאשע רעשטייד א טעוװ ,ךָאנ טכַאנייב טנייה ,ןיינ ,זגרָאמ ןוא

 ' .גרַאב ןטסכעה ןוֿפ ןרעלָאק

 ,טקוקענרעביא ךיז ,סעטרַאק יד ןוֿפ ּפעק יד ןבױהעגֿפױא ןבָאה עֶלַא

 יד ןטלַאהַאב וצ ןעוועג רעווש זיא ייז .ןֿפסוי ףיוא טקילבעג טרעדנוװהראֿפ

 .רעמינּפ ערעייז ףיוא ןכָאדקעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןעלכיימש-יורטוצמוא

 סָאװ ,עטרַאק רעד וצ ּפָאק םעד טזָאלענּפָארַא ףסוי טָאה טציא טשרע

 -בָארנ ןוֿפ ךיור ןליונק טזָאלעג ,טכַארטרַאּפ ךיז ,שיט ןֿפױא ןגעלעג זיא

 סעצנָאװ עגנַאל ,עיוהג יד ןגיוצעג רעגניֿפ ייווצ טימ ןוא רַאגיצ ןטיירדראֿפ

 ,ּפָאוַא ןוא ףיורא

 קרַאטש ױזַא טשינ ןַאלּפ סּפסוי ,סיוא טזייוו ,טָאה ףעש-סבאטש םייב

 "סיוא טֿפרַאדַאב טעברַא לקיטש ַאזַא טָאה גנוניימ ןייז טיול ,ןעמונעגסיוא
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 טעקסט ר )  העל... נט טי הי רב ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 סֿפסוי ןיא טלֿפיײװצעג טָאה רע .גנולייטּפָא רעצנַאג ַא ךרוד ןרעוו טריֿפענ

 .עקיניזטכייל רַאֿפ ןטלַאהענ ייז טָאה רע --- קיטנעק ,-עטרעוו

 דענייק סָאװ ,לרעייֿפ ַא טנערבעג ןיוש רעבָא טָאה ,ןניוא סֿפסוי ןיא

 -ענ טָאה רע .ןקרעמַאב טנעקענ טשינ ?ייה רערעטצניפ רעד ןיא טָאה

 ...ןשטייד יד ןיא המקנ רעטשרע רעד ןוֿפ ,המקנ וצ רענַאב טימ טנערב

 סָאװ ,רעיײֿפ סָאד ןשעלראפ וצ ןעוועג חוכב טציא ןיוש זיא טשינרָאנ ןוא

 .+. ןדנוצעננָא ןצנַאנניא םיא טָאה

 ןייז טָאה -- שטיוועיַאלָאקינ יאלָאקינ ,לָאמַאבָאנ ךייא טעב ךיא --

 .ןַאלּפ ןיימ ןָא טמענ --- לייה ןיא ןעננולקענּפָא ָאכע ןא טימ עמיטש-סאב

 טניֿפעג ןָאלַאשע ןא סאנוש םעד ןֿפרַאווּפָארא ןעק ךיא ווו ,טרָא עטסעב סָאד

 עניימ עלא טבעלעג בָאה ךיא וו ,עלעטעטש ןקישטניילק םעד ןיא ךיז

 -ענ טריבַארעצ ןוא טנערברַאפ טרָאד זיא סטוג ןיימ ןוא זיוה ןיימ ,ןרָאי

 טרָאד לעװ ךיא .ןַאב יד ךרוד טיינ בוטש ןיימ ןוֿפ טייוו טשינ . .. ןרָאװ

 רענלזז ןוא ןקנַאט טימ ןָאלאשע ןננַאל ַא ןירַא דרע רעד ןיא ןקישּפָארַא

 ...ןעניול ךיז טעװ געוװ רעד ןוא

 -ענ םיא ,טַיַאה סֿפסוי טקירדענ טסעֿפ טָאה שטיוװעיאלָאקינ יאלָאקינ

 ןוֿפ טראשענסיורא זייווכעלסיב ךיז טָאה םלוע רעד ןוא החלצה ןשטנווו

 ...ליײה רעד
= 

2 

 ןייז ףסוי טריפ ןדמַאז ןוא סעטָאלב ,ןנעוװמוא ןוא ןנעוװו רעביא

 רע סָאװ ,עבאנֿפיוא דערעוװש רעד ןנעוו טסייו רע .טגייווש ןוא עּפורג

 םיא טײלנַאב טד-נ וצ השקב עקיצנייא ןַא ןוא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה

 : געוו ןיא

 ,ןרעו טמעשראפ טשינ לָאז רע ,ןעננולעג םיא לָאז סע ,יאוולה ---

 סָאװ ,ץלַא רַאֿפ המקנ וצ טשרוד םעד ןליטש סעּפע טימ שטָאכ לָאז רע

 . .. ןָאטענּפָא ןבָאה ייז

 ?טניוו-טסבראה ליק ַא .ןקידנע ןעמונעג לענש ךיז טָאה טכַאנ יד

 ןבָאה קידנעייג .רעטעלב ייז ןוֿפ ןסירעג ןוא ןנייווצ יד טימ טעכָאֿפעג טָאה

 .ןעיולב ןביוהעננָא טָאה למיה רעד יו ,טקרעמַאב טשינ דענאזיטרַאּפ יד

 ץראווש יד ןוא גרעב ענירג עכיוה יד ןעזעג ןיוש ךיז ןבָאה סנטייוו רעד ןוֿפ

 .רעדלעֿפ עטרעקַאענֿפױא
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי
 א איי יא

 זיא סע -- עּפורנ ןייז ןליוֿפַאב ףסוי טָאה ,ָאד טביילב ריא --

 ּפעוװו ךיא .טכַאנרַאֿפ זיב ןגעװַאב טשינ ךיז ןרָאט רימ ןוא קיטכיל זיוש

 למירד א ,זניילוצ ךיז 0: ריא ,ןריוודעסבָא ןוא נעהב םוצ ןדאשוצ ךיז

 .לָאמאטימ עלא טשינ רָאנ ,ןָאט
18 
28 

 -וצסיוא ,ףּפוי ןוא גרַאב ןכיוה א ףיוא טקעעג ךיז טָאה דלַאװ רעד

 ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז טנעקעג טכייל ץנַאג טָאה ,דרע רעד ףיוא ךיז קידנע

 םָאד םורא טלנניר סָאװ ,לכייט סָאד טנעקרעד דיילנ טָאה רע .לָאט ןוא

 ןייז .ןקילב יד ןוֿפ-עד ןסיירּפָא טנעקענ טשינ רעמ טָאה רע ןוא לטעטש

 יזא ץלַא ,לכיוט עבלעז סָאד ,ןבעל ץנאנ ןייז ,ןעוועג סָאד זיא לטעטש

 ...ןנייא יױזַא ,שימייה

 ּוד זיקב טעטש עבלעז סָאד ,רע טכַארט - - ןעװעג יװ ץּלַא --

 .ָאטשינ ןענעז ןענַאטשעג ָאד ץעגרע ןענעז סָאװ ,רעזייה עשידיי עכעלטע

 וצ טכיירגעג רעטעלב ערעייז ןבָאה רעירֿפ ,טרָאד ןעייטש רעמייב עטלַא

 .תוברוח ןשיװצ ,רענייטש ןשיוװצ ייז ןעייטש טציא ןוא דעטצנעֿפ יד

 ןשיווצ ייז טּפעלשראפ ןוא דרעטעלב יד טסייר טניוו רעד יוװ טעז ףסוי

 -םורא טַאהעג ביל ןבעל עצנַאג'ס טָאה סָאװ ,שטנעמ א יװ .גדאווכָאדב

 ,רעמייב ענעסקאוועצ ןייש יד טציא רע טרעױדַאב ,ןסקיוװעג םורא ןייגוצ

 .טָאטש רעד ןטימ ןיא תובצמ יװ ןעייטש סָאװ

 טניפעג רע ,ָאטשינ רעמ זיא יז רָאנ ,בוטש ןייז ןענעקרעד ליוו רע

 וה ןוא זָאדנ דליװ טסקַאװ טרָאד .ןענאטשענ זיא יז ווו ,טרָא סָאד םיוק

 .עווירקָאּפ ענידנ עכ

 קםוב א ,לכײט ןבענ ;קיטרעסאו-יד קילב ןטימ ףיוא טכוז רע

 ...ןסלער ענעלָאטש -- ןצנַאלג דעטייוו

 ןייש ריא ןיא ,רעטסיולק םעד רעטניה ןוֿפ ןעמוקע;סיורא זיא ןוז יד

 ,םיֿפלח ןוֿפ א ןטלַאק םעד טימ טצנאלגעג ןסלער יד ןכָאה

 רע עכלעוו ,ןטייקיניילק יד טָא .טייקיניילק עדעי טכַארטַאב ףסוי

 וצ קירוצ םיא ןריפ ייז ןוא טנעָאנ ןוא שימייה יוזא םיא ןענעז ,טעזרעד

 .?לָאמַא, רענעזעוועג טשרָאקַא רעד
 סָאװ ,לטעטש םעד ןיא טבעלענּפָא רע טָאה רָאי קיצפופ רעכעה

 "ידיי ַא ןעוועג זיא רע .טעוועדאהעגפיוא ךיז רע טָאה ָאד .לָאט ןיא טניק
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 בעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ענייז טימ ןעמאזוצ טָאה רע עכלעוו דרע ענענייא טַאהעג ,רעיוּפ רעש

 ךיז טָאה רע זיב .עטונ ןעוועג ןענעז ןרָאי עֶלַא טשינ .טעברַאַאב רעדניק

 -עג טנעדברַאֿפ ןטיוה יד ןענעז ,דלעֿפ-רעקַא סענרָאמ ןעצ וצ !גָאלשרעד
 טימ .סיֿפ ןוא טנעה טקעדאב ךיז ןבָאה ןרעדַא עיולב טימ ןוא ןרָאװ

 טָאה רע .בוטש ענרעצליה ַא טלעטשענפיוא ךיז רע טָאה ימ רענענייא

 יו ןסקאווענ ןענעז ייז רָאנ .טעברַא רערעווש וצ טניוווענ רעדניּק יד

 קילב ַא סרעייז דאפ טרעטיצעג טָאה ?טעטש ןיא יונ רעדעי זַא ,ןבייל

 .ןָאט וצ עּפעשט ַא ייז טימ טַאהעגנ ארומ ןוא

 ןיא ןסענרַאֿפ טעמכ ףסוי טָאה ,תונורכז ןיא ךיז קידנזָאלַייירא

 רע .טעּפָארכעג קַאמשעג ןוא ןָארג ןֿפיוא ןנעלענ זיא סָאװ ,הרבח רעד

 טשטילנענפַאדא ךיז טָאה ץכערק רעד ןוא ןָאטענ ץכערק ןֿפיט ַא טָאה

 .ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ץענרע טרָאד זיא ןוא ןיירַא לָאט ןיא

 ךיז ןיא טרעטסילֿפעגניירא רע טָאה -- טייצ ַא לָאמַא ןעוועג ,ךע --

 ,עפש סט-ג ןעזענ ,דלעפ ןפיוא ירפרעדניא ןעמוקענסױרַא טזיב -= ןיירַא

 קיִלג ןוא דיירֿפ ןוֿפ ןלָאװקעג טָאה ץרַאה סָאד ןוא ץלַא ןיא הכרב ןייז

 .טנעה ענענייא יד ןוֿפ טעברַא רעד ףיוא קידנקוק

 יד טליֿפעגנָא ןעמ טָאה ,רעמוז םעד ןבענעג טָאה טדנ זַא ןוא --

 נייש זעמונעגּפָא ,הרוחס טָאטש ןיא טריֿפעג ,סטוג ע'לכ טימ ןרעייש

 יד ןעמ טָאה ;ןבילקעגנָא טשינ -עמיטכייר ןייס שטָאכ ןוא ,רעטלעג

 ןעמ טָאה םיארונ-םימי יד וצ ,סהרות דימלת ןיא ןקיש טנעקעג רעדניק

 ,ןיירא טָאטש רעסיורג רעד ןיא רעטסעווש רעד וצ ןבילקעגרעביא ךיז

 ןיא טשינ ,ןָא-ביוא ןסעזענ טשינ עקַאט ,זעגנַאגעג לוש ןיא ןיז יד טימ

 ,הילע ןא טֿפױקעג ,רעדנעטש םענענייא ןא טאהעג דעבָא ,חרזמ עמאס

 לָאז יז ,לרעטצנעפ ןבענ .ט:רָאזראֿפ "טָאטש , ענייש ַא בייוו םעד ראֿפ

 טימ ךיילנוצ ט"וי ןופ טסווװענ ןוא ןבענעג תובדנ .ןוח םעד ןרעה טונ

 ...דיי ןשיתבה-לעב ,ןשיטָאטש ןדעי

 ןוא זָארג ןֿפוא ןרעטש סֿפסוי ןוֿפ ןענורעג ןבָאה סייווש ןכייט

 רעביא טעװעטַאבעלַאב ןבָאה ןעקנאדעג יד .טליֿפעג טשינרָאג טָאה רע

 .ןעײ-ֿפַאב טנעקעג טשינ ייז ןוֿפ ךיז טָאה רע ןוא םיא

 -ץנ רעטהעװ ענעריובעג טשינ ןּבָאה -- ? עלא ריא טנעז וװ ,ָא --

 ,עלטרעב ,עקויָאיל ,עקהשמ ? ריא טנעז ווו --- ןרעיוא ענייז ןיא ןעננולק
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 -פַא רעד טָאה ? ץעגרע ךיא ןיב ווו ? אה ? ריא טנעז וװ ? עניימ לדנייש
 ? עלא ריא טנייווש סָאװ --- .דדע רעד ףיוא טעשטרָאקעג ךיז ףסוי רעט
 טראװ ןייא ,ךיז טמערַאברעד ,טרָאװ ַא שטָאכ רימ טגָאז . . .ּפִא ךיז טפור

 ...4 ןטאט ַא טימ יוזא ןעמ געמ ,עניימ רעדניק ,סרעייא

 -ייוו ?סיב ַא ,טגעװַאב טשינ ךיז ןוא ןגעלעג רע ןיא רעטשלחרַאפ ַא

 טשינ ןוא ןשַאט יד ןוֿפ טיורב טּפיינקעג ןוא הדבח יד ןסעזעג זיא רעט

 .טעשעג רידנַאמָאק רעייז טימ סָאװ טסווועג

 -ימ ןעוועג זיא סע .?למיה ןפיוא ךיוה ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ןוז יד

 יד ןוֿפ ןציּפש יד ףיוא טריצַאּפש יז יװ ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .טייצדנָאט

 םעד טיישראפ ןוא ןנייוצ ןוא רעטעלב יד ףיוא ךיז טצעז ,רעמייב

 יז דײרֿפ עקיטכיל ?ֿפיװ .ןוז-טסברַאה יד ,ןעוועג יז זיא ערעביוז ַא .דלַאװ

 ,דרע דענירג רעד ןבענעגקעװַא יז טָאה ליֿפיוזא ,טנָאמראֿפ רָאנ טָאה

 טימ ךעלענייפ-ילֿפ עקידנעמושז יד ,ןצכעילב עטקיטעּפשראפ יד ןבענענּפָא

 ןֿפסוי וצ רָאנ .ןשינעֿפעשַאב עקידעבעל עלא ןוא ךעלעגילֿפ עטרילַאק יד

 טֿפַאשקנעב ַא טקינייּפעג טָאה םיא .ןעגנאגרעד טשינ דיירֿפ עקינוז יד זיא

 ךָאנ טקנעבענ טָאה רע .טריטסיזקע טשינ רעמ ןיוש טָאה סָאװ םעד וצ

 ךָאנ ,ןיירא רעבי-נ יד ןיא קעווא קידנעטש ףיוא זיא עכלעוו ,דײרֿפ רעד

 . . .ןרָאװעג ןטינשרַאפ גנילצולּפ זיא סָאװ ,ןבעל ץנַאג ַא ןופ דיירפ רעד

 ןבענ ןענַאטשעג ןיא ןאזיטרַאּפ ַא .ןנָאלשעגרעביא םיא טָאה ןעמ

 :לֹוק ןיא רעטיצ םעד ןטלַאהַאב וצ טימַאב ךיז טָאה ןוא םיא

 .יײרעּפוט ַא סנטייוו רעד ןופ ךיז טרעה סעּפע --
 נָאז ַא ּפָאק םעד קידנבױהֿפױא ףסוי טָאה -- ?וטסליװ סָאװ ---

 -סיוא ךיד יז לָאז ,יינ ןעמַאמ דעד וצ ? ךיז ןקָארשרעד ? סָאװ -- ןבענעג

 .. . ןטלַאהַאב

 רעקיאור ןיוש רעטעּפש טונימ ַא ןיא ףסוי טָאה ,רעטנענ םוק --

 ָאד דרע רעד ףיוא סיוא ךיז יצ ,ןאזיטרַאּפ םענעקָארשרעד םוצ טדערעג

 ַא ןענעז טָא ,סניימ לטעטש סָאד זיא סָאד ? טסעז וד ,ןייא ךיז קוק ןוא

 -עד ןוֿפ ןבילבעג ןיא סָאד ,םענורב ןבענ סעקלעב עטעילַאמסענּפָא רָאּפ

 -עג ,ןרָאװעג ןריובעג טרָאד ןענעז רעדניק עניימ ןוא ךיא .רעניימ בוטש

 ןשטייד יד ,ןייא ךיז קוק ?שטָאכ טסרעה וד ! טעברַאעג רעווש ןוא טבעל
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןוא ןכוז ייז ...ךימ םתפה ןמ ןכוז ייז ,הברוח רעד ּםורא ךיז ןעיירד

 ...ןענניז-ןוא ןדרָאמ ייז .ןענניז

 -רַאּפ רעד טָאה -- ? יהא ןיינ ןענעק ןעד רימ ןלעוו ָאט ,ונ --

 רימ ןלָאז רשֿפא -- טלמַאטשענסיורא םיוק רעטלפייווצרַאֿפ א ןַאזיט

 2: סירוצ

 ףראש ןוא ןניוא עדליױוו רָאּפ ַא טלעטשעגנָא םיא ףיוא טָאה ףסוי

 : טקַאהענּפָא

 עכעלטע ,ןֿפָאלשעג גונעג ,הרבח יד ףיוא קעוו .קירוצ ןייק ָאטשינ ---

 יציזוצ ןלעװ רימ .. יו ייפ ךָאנ ...ןטנוא ךיז ןעעז ןשטייד קילדנעצ

 !!! ןֿפרַאװּפָארא רימ ןלעװ ןַאב יד ...ןוא זרעוװ לקנוט טעוו'ס זיב

 ןֿפױא טכיילשעגקירוצ טָאה רע .ןושל ןָא ןבילבעג זיא ןאזיטרַאּפ רעד

 ןייז טקעטשראפ טײקיטכיזרָאֿפ בילוצ טָאה ףסוי ןוא הרבח רעד וצ ךיוב

 טרָאד ,לָאט ןיא ּפָאדא טקוקעג רעטייוו ןוא ךעלענייווצ עכעלטע טימ ףוג

 .טעװעטַאבעלַאבעג ײרֿפ ןבָאה ןשטייד יד ווװ ,ןיהא

 -רַאטש ץלַא ,ןעזעג ייז טָאה רע רעגנעל סָאװ ןוא רעמ סָאװ ןוא

 טָאה םיא .ןעמענ וצ המקנ ןליוו רעד טנע-בעצ םיא ןיא -יז טָאה רעק

 .טעװעטַאבעלַאבענ יײרֿפ |בָאה ןשטייד יד ווו ,ןיהַא

 םעד ןוא ןייא ףיוא ןקוק וצ ןרָאװעג דימ טשינרָאג ןענעז ןניוא ענייז

 טָאה םִיא .ןעמענ וצ המקנ ןליוו רעד טעוועטנובעצ םיא ןיא ךיז טָאה רעק

 רע ווװ דלַאװ גערב םוצ ףױרַא גרַאב ןכָארקענ ןענעז ערעייז ןרעטכעל

 .ןגעלענ זיא

 ןבָאה ייז ןעוו ,טלָאמעד ןענוֿפעג ךיז טָאה רע ווו ,רעלעקזעמרוט ןיא

 ןיא ָאטעג דעד ןוֿפ טעבנגעגסיורא ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ טּפַאכעג םיא

 םעניילק ןיא ,םייהַא -יז וצ ןֿפױלטנַא קידנלעו ,טָאטש רעסיורג רעד

 .רעטכעלעג ןקיבלעז םעד טימ טקינייּפעג םיא ייז זבָאה --- ןיירא לטעטש

 -ענניירא גָאט א םענייא ןיא ךיז ייז ןבָאה ןרעטכעלענ עכלעזא טימ

 ןפיולטנַא ,עדוי רעקיצומש וד , : קידנעיירש ,רעלעק-הסיפת ןיא םיא וצ ןסיר

 ? ןבעל טלָאװעג ךיז טָאה ריד ןוא טוּפַאק ןעייג ןדוי עלא ? טלָאװעג וטסָאה

 רעטעּפש ךיז טָאה רע ןעוו .טכַאלעג ,טכַאלעג ןוא ןגָאלשעג םיא טָאה ןעמ

 -פשעגסיוא ענייז ,?יומ ןיא טייקליוה ַא טליֿפענ רע טָאה ,טּפַאבעגֿפױא
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 -עג ןיא םינּפ סָאד ,טנעמעצ ןֿפױא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה רענייצ ענעג

 .טולב טימ טרימשראפ ןעוו

 .טריֿפעגסיױרַא טרָאד ןוֿפ םיא ןעמ טָאה םורַא געט עכעלטע ןיא

 -ענ טלָאמעד םיא ןעמ טָאה ןיהווו :ןענָאמרעד טציא ךיז טווװרּפ ףסוי

 םעד ןשטנעמ טָאטש יד ןזייוו טלָאוװעג טָאה ןעמ זַא ,ןייז ןעק'ס ? טריפ

 ןוא קרַאמ ןֿפיוא ןריֿפקעוװא םיא ךָאנרעד ןוא ןקערשנָא ייז ,עדוי ןטצעל

 ידכ ,רַאסימָאק-סטיבעג םוצ טריפעג םיא טָאה ןעמ זַא ,ןייז ןעק'ס .ןסיש

 זיא'ס :רעכיז םיא זיא סנייא .טייהרעקידעבעל ןקינייּפראפ וצ םיא טרָאד

 ...טױט םוצ נעװ רעד ןעוועי

 ךרוד טריֿפעג טָאה -- רעטייו ּףסוי ךיז טנַאמרעד -- געוװ רעד

 ךָאנ ןוֿפ ךיור רעלעקנוט ַא ןעגנָאהעג ךָאנ טָאה סע עכלעוו רעביא ,ןסַאג

 טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןראוטָארט יד ףיוא .תוֿפירש ענעשָאלעגנייא טשינ

 -וצ ךעלמיֿפוג עשירעדניק ,טנַאװעג-טעב טקילֿפעצ טימ םיתמ עטליױקרַאֿפ

 ' .רישענ-ךיק טימ ןעמאז

 זיא --- ןניוא יד דאפ דליב סָאד ךָאש טעז רע --- רעטצנעפ ןייא ייב

 -נוא ןבָאה ּפָאק ןייז ,דרָאב רעיורג רעגנַאל א טימ ,דיי רעטלַא ןַא ןסעזעג

 טיוט !עוועג זיא דיי דעד .טנעה עטֿפײטשרַאֿפ-קירָאה ייווצ טרַאּפשעגרעט

 ידכ ,סַאּפש בילוצ ןבָאה ,טריֿפעג ,ןֿפסוי ,םיא {בָאה סָאװ ןשטייד יד ;ןוא

 .ןטיוט םעד ןיא ןסָאשעגניירא ןוא ךיז טלעטשענּפָא ןלייווראֿפ וצ ךיז

 סע .ןעוועג ךעלנעווַאב ןוא קידעבעל רעייז דָארנ זיא ָאטענ ןיא ןוא

 -עג ייז טָאה רע .טנגעג רעצנַאנ רעד ןוֿפ םייוג ןעמוקעגֿפיונוצ ךיז זענעז

 ןעמוקענ ןענעז ייז ...קידנעעז טשינ םיא טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,ןעז

 -רעק יד רעביא טּפעלשעג ךיז ייז ןבָאה קעז ןוא קעּפ טימ .השורי ןעמענ

 ןוא עטיוט ןוֿפ חיר רעד טרַאענ טשינ ייז טָאה סע ,ןדיי עטיוט ןוֿפ סרעּפ

 רעירּפ רעטייווצ ַא טּפַאכ רעמָאט ,טַאהעג ארומ טָאה דענייא ,סענילַאמס

 .ןכאז ערעסעב יד ,גנוריצ עקסווָאדישז סָאד סיוא

 םיא טָאה ןעמ .ןעזעג טשינ ךס ןייק טלָאמעד טָאה רע ,ןיינ --

 -עג ןבָאה רעמינּפ ערעייז זא ,טקרעמַאב זיולב טָאה רע .ןסיש טריֿפעג

 ...ןעמַאזוצ ןליֿפעג עדייב ןוֿפ ,טייקירינ ןוא דיירֿפ ןוֿפ טנייש

 ? ךָאנרעד ןוא --

 םיא טָאה ןעמ ןעוװ .קילבנניוא ןַא טרעיודעג טָאה'ס ....ךָאנרעד
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 -ניירַא ךיז טניוו א יוז רע טָאה ,בוטש סרעטסעווש .ןייז טריֿפעניײברַאֿפ

 רָאנ ,טגָאיעגכָאנ ,ןסָאשענכָאנ םיא טָאה ןעמ ,רעטצנעפ ןיא ןפרָאוועג

 ןבָאה ןליוק יד .טיולּפ ןרעביא רעבירא ,ןטרָאנ ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע

 יד ,דלעֿפ ןֿפיױא סיורא ,ןטרָאנ ןטייווצ ַא ןיא ןיירַא זיא רע .טנָאיענכָאנ םיא

 : ןגירשעג ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןוֿפ .ּפָאק ןייז ײברַאֿפ ןנָארטעג ךיז ןבָאה ןליוק

 !ע'ד זי .שעדיױ א --

 .ןענירטנַא וצ ןעננולעג ךָאד זיא םיא רָאנ

 זיא רע ןיב רעדלעוו יד ןיא טעקנַאלבעג ךיז רע טָאה טכענ ןוא נעט

 דרע טימ טישראֿפ ,בורג א ןיא טבעלענ .רענאזיטרַאּפ יד וצ ןעמוקעגנָא

 .תמא עקַאט זיא ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ץלא זא ,טביולגעג טשינ ןוא

 םיא טָאה ןגייוװצ יד ןיא טניוװ רעדעי ,ןקָארשעג םיא טָאה ךרָאש רעדעי

 טכוז ןעמ ןַא ,טכַאדענ ץלַא ךיז טָאה םיא .טעכָאפעגסױרַא המשנ יד

 ,סיוא םיא טניֿפעג ןעמ ןוא טָא ,טָא זַא ,םורַא םיא טלגניר ןעמ זַא ,םיא

 ןבענ הילת ַא טיירגעגנָא טייטש סע ווו ,קרַאמ ןֿפיוא קעווא םיא טריֿפ ןעמ

 ,דיי ןטרַאּפשעגנייא ןטצעל ןוֿפ טיוט ןֿפיוא טרַאוװ םייונ ןומה ַא רעכלעוו

 ...רעבירג יד ןיא ןייג ןלעוװ וצ טשינ טַאהעג הּפצוח יד טָאה סָאװ
= 
 טו

 ןעילֿפ וצ ןעמוקענ ווו-ץענרע ןוֿפ זענעז ךעלענייֿפ תונחמ עצנַאנ

 "חמ יד ןוֿפ טקעװעגֿפױא םיא ןבָאה ייז .למיה ןעיולב םעד טקעדראֿפ ןוא

 טָאה גָאט רעד .חומ ןייז טרעטנָאלּפרַאֿפ גָאט ןצנאנ א ןבָאה סָאװ ,תובש

 ןוא גרַאב ןרעטנוא ןלאֿפעגרעטנורא זיא ןוז יד .ןיינסיוא ןיא ןטלַאהענ

 ...רָאה ענעדלָאנ עטישעצ עריא ןיירא לָאט זיא ךיז טימ טּפעלשענטימ

 ןלעװ -ימ -- .הרבח רעד ןלױֿפַאב ףסוי טָאה -- ףיוא טייטש ---

 ! גראב ןוֿפ ןזָאלּפָארא ךיז

 רעטשרע רעד ןיא ןיירא ןענעז ייז ןעוו ,רעטצניֿפ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 .עקזייה רעשירעיוּפ

 -עלטע ךיז -- ןֿפסוי קידנעעזרעד -- טָאה יליסאוו רעטלַא רעד

 .טמלצענרעביא לָאמ עב

 ָאטשמ ילַאזַאקס ַא (? ףסוי טסבעל וד) ? ףיסָאי ? שָאיוװישז יט ---

 . . . איבעיט יליבוא
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 -טיעענּפָא ףראש ןוא ךיילג ףסוי טָאה --- ושטשמאטָא יא וווישז ---

 .(ןעמענ המקנ לע ןוא בעל ךיא) טרעפ

 רעהרעד ןבָאה ייז יו ,ןקוקוצמורַא ךיז ןזיווַאב טשינ זבָאה ייז רָאנ

 : לוק שילדיימ ַא

 !!יִצמ עינ ,יצמעינ ,ישטשיראווָאט ,ישטשירַאװָאט ---

 -ענג ןיא בוטש יד ,ןָאטוצניהא ךיז וװ ,ןעוועג טשינ ןיוש ןיא סע

 ךיז ןבָאה ןביוש יד .רעוועג-ןישַאמ ןוֿפ דעייפ ןרעטנוא ןרָאװעג ןעמונ

 ןטכארט וצ טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ךעלציּפ ףיוא טלקערבעג

 ןרעוו ןריובעג טזומעג טָאה ;ןסילשַאב טֿפראדעג טָאה ןעמ סָאװ ץלא ןוא

 סעירעפ-ןטַאמָאטיוא עגנַאל ןוֿפ ץוש ןרעטנוא ...ץילב א יװ רעלענש

 ןעמונראֿפ ןוא -עטצנעֿפ ןכרוד ןעגנורּפשעג ןענאזיטרַאּפ סקעז יד ןבָאה

 .זיוה םורא סעיציזָאּפ

 טָאה רע .שיילפ ןקיד ןופ קיטש ַא ןסירענסיוא ליוק ַא טָאה ןפסוי

 .ןסעגרַאֿפ ןירעד דלַאב ןוא ירב ןכעלקיטייוו ַא טליֿפעג

 טווו-ּפענ ךיז ןבָאה ןשטייד יד ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא רעייֿפ סָאד

 ,ןרַאנוצּפָא ייז ןַאלּפ רעקידהנושמ ַא ןלאֿפעגנייא םיא זיא'ס .ןרעטנענרעד

 .םעלק ןוֿפ ןסיירוצסיורא ךיז ידכ

 ןגירשעצ ךיז ןוא זיוה ןוֿפ טנַאװ -עד רעטניה טרַאשעג ךיז טָאה רע

 : : לוק ןֿפױא

 -נאג רעד !סטכער ןופ עטייווצ !סקניל ןופ גנולײטּפָא עטשרע --

 !רעטנעצ ןיא דאירטָא רעצ

 !! ַאררוה !ַאררוה ,ַאררוה ,ר ע י י פ ,רעייפ ---

 .סעיציזָאּפ עשטייד יד טישראֿפ טָאה ןליוק עשינאזיטרַאּפ ןוֿפ לגָאה ַא

 . ..טנָאמרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןליוק ?סיב עטצעל סָאד ןעוועג זיא'ס

 -ענ לָאמַא טימ ויא סע ,..ןבענעגנייא ךיז טָאה רוװענַאמ רעד ןוא

 ,ןגיוצעגקירוצ יז ןבָאה ןשטייד קילדנעצ עכעלטע יד .ליטש ןרָאװ

 -רַאפ רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענעז רענַאזיטרַאּפ ףניפ יד טימ ףסוי ןעוו

 -ֿפיוא טימ ןגעלעג רענלעז עכעלטע ןענעז ,עיציזָאּפ רעשטייד רעטזָאל

 ...םולב ןיא טקייװעג ךיז טָאה קורב רעד ןוא רעכייב ענעסירעג

 -עצ א ןצנאנניא ףסוי טָאה ,ליּפשרָאֿפ רעד טשרע זיא סָאד ,ונ --
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 ריי

 -ענסיוא 'םעד ףיוא בָאה ךיא --- ,הרבח ןייז וצ ןֿפו-ענּפָא ךיז רעטמַאלֿפ

 ...רענרע ןייז טנעקעג טָאה סע רָאנ ,טנכער

 עדייב ענייז טנײלענֿפױרא ןוא טקַאהעגּפָא ףסוי טָאה -- טציא ןוא --

 סָאד טמוק טציא -- רענַאזיטרַאּפ עקידנעייטש םיא ןבענ ייווצ ףיוא טנעה

 ,טנָארֿפ םוצ ייבראפ טייג סָאװ ,ןַאב יד ןזָאלּפָארַא ןֿפרַאד רימ ,עטסקיטכיװ

 .ךרודַא ָאד ןעיינ ייז זעוװ ,יונעג סייוו ךיא

 ןרעביא ןֿפסוי ןגָארטעגנרעבירַא ?לענש ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ייווצ יד

 ןוא רעטעמ עכעלטע טלײטענּפָא ייז טָאה עיניל-ןַאב רעד ,ןוֿפ .ײסָאש ןטיירב

 רעד ןָא ךיז קידנענָאמרעד ףסוי טָאה ,טייצ נונעג ןעוועג ךָאנ זיא'ס לייוו

 רע .ןזיוה עטבעלקענוצ ,עטקיטולברַאֿפ ענייז ףיוא ןָאטענ !קילב ַא ,דנווו

 זיא'ס סָאװ ,ןָאט קוק ַא טלָאװעג טשינ ךָאד ןוא קיטייוו םעד טליֿפרעד טָאה

 .סוֿפ ןטימ ןעשעג
4 
 א;

 ןוֿפ אשמ רערעווש רעד רעטנוא ןצכערק ןביוהעגנָא ןבָאה ןסלער יד

 רעטנוא ןנעלענ ןיוש ןיא ל?אירעטַאמ-סיירֿפיױא סָאד .גוצ ןקידנעמוקנָא ןא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע יד זוֿפ רעצרעה יד ןוא סעניש יִד

 -ֿפיוא .גנונערֿפיױא ןוֿפ טרעטיצענ ןבָאה דלַאװ ןרעטצניֿפ ןיא ןטלַאהַאב

 ןקוק וצ טרעהענֿפױא טשינ ןבָאה רענאזיטרַאּפ סקעז ןוֿפ ןניוא ענעסירענ

 -רעליטש ןוא טרעביּפעג טָאה ףסוי .ןסלער ענעלָאטש עקיצנַאלנ יד ףיוא

 .ןעגנולעג לָאז "עיצקא , ענעמונענרעטנוא יד זא ,ט-ג ןטעבעג טייה

 "-צניפ ןיא טכיל טימ ןָאטענ ץירּפש ַא ןבָאה ןּפמָאלרװיטָאמָאקַאל יד

 . . .סיױרַאֿפ ןֿפָאלעג קיטסַאה זיא נוצ רעד ..ןיירַא ?לח ןרעט

 ןטלַאהענ טסעֿפ טָאה רע סָאװ ,לקירטש סָאד ןָאטענ יצ ַא טָאה ףסוי

 ןוא ןסירעגֿפיוא גנולצולּפ טָאה רענוד רעקידנביוטאב ַא ןוא טנַאה ןיא

 ןלייט-רעּפרעק עכעלשטנעמ וא רעייֿפ ,ןזייא רעקיטש .םורא טלַארּפענֿפױא

 ּפָארַא גרַאב טלקייקעג ךיז ןבָאה סענָאנַאװ .ןטפול רעד ןיא ןגיולפעג ןענעז

 ...רענלעז עשטייד ןוֿפ םיֿפוג ענעסירעצ יד --- ייז טימ ןוא
 + א

 טכַאנ רערעטצנייֿפ רעד ןיא מדנעלבעגֿפױא טָאה רעיײֿפ קידמונהיג א

 ףסוי וװ ,ןיײרַא דלַאװ ןיא ןטכיױלעגנירַא ,למיה םעד ןדנוצעגרעטנוא ןוא

 .רעגַאל ןיא ןייגוצקירוצ טיירנעג ךיז ןבָאה עּפורג רעד טימ
 י

 ו ָנ קי
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 ףסוי טָאה ,טכארבראפ נָאט ןצנַאנ ַא ןבָאה ייז ווו ,דלאוו גערב םייּב

 ןופ ןײשּפָא ןיא ןענַאטשענ זיא סָאװ ,לטעטש ןפיוא קילב ַא ןפרָאװעג

 דרע רעליק רעד ףיוא ןגניוצעגסיוא ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .הפרש רעד

 -ראֿפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,יירעפיש רעד ןיא טרעהעגנייא ךיז ןוא

 .ןטייז ענעדיש

 -עג רָאנ טָאה רע ,יירעפיש יד ןעננַאנעננָא טשינ זיא םיא ? ףסוי ןוא

 ךיז לָאז סע ,ןרעטיירבסיוא ךיז לָאז רעיײֿפ סָאד זַא ,דעגַאב ןייא טָאה

 לָאז סע ,ןעלצרָאװ יד זיב ץלא ןכַאמ בורח ןוא לטעטש ןיא ןגירקניירַא

 ןוֿפ רכז ןייק ןבילבעג טשינ ןיא סע יװ טקנוּפ ,ןביילב טשינ רכז ןייק

 ןיא ןעננַאנעג ןּשנעז עכלעוו ,עַלַא ןופ ןוא יורפ ןייז ןופ ,רעדניק ענייז

 .:.העבירנ יד
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 ןגיוא

 בי-ט --- ןסיורד רעקידנעיסָא רעד יוװ טקנוּפ זיא סרעזנוא טימענ סָאד

 -יוו ַא טננעה דלאוו ןרעביא יוװ ,ןכָאװ .עכעלטע ןיוש ,ךעלמייהמוא ןוא

 ןשאוו רעמייב יד .טכַאנייב טננער סע ,נָאטיײב טנגער סע .למיה רעקידנענ

 -נוא ךיז ןרענלַאװ רעטעלב עלעג סנפיוה ,ןטיוה יד ךיז ןופ ןלייש ןוא ךיז

 ןיא ;וא דרע רעקיטָאלב ,רעסַאנ ףיוא םורא ןעמיווש ןוא סיֿפ יד רעט

 .סעשזולַאק עקיצומש

 ַא ףיוא ?גײֿפ א טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ?דייב זיימ רעביאננעק

 ןוה א יװ ןעלנילפ עטשטַאלּפעצ טימ טציז רע .טנייוװש ןוא גייווצ רעקיד

 .קעװַא טילֿפ רע טשינ ,טעשטסיווס רע טשינ ,ךיז טנָאװצ ןוא רעייא ףיוא

 טשטעווק ןוא ?בָאנש ןגנַאל םעד רע טלַאהַאב סױרַא םיא וצ קוק -יא ןעוו

 בינ ךיא :ןנָאז טימרעד ןלעוװ טלָאװ רע יוװ ,ןרעדעפ יד ןיא ןייא םיא

 ...טסליװ וד סָאװ רימ טימ ךאמ ,רעטנוא ךיז

 ,ךעלקע-ב-םיורב לדייב ןוֿפ ןֿפרָאװעגסיױרא ךיא בָאה לָאמ עכעלטע

 לנייווצ ןוֿפ זוא ןניוא יד טימ טלטניּפעצ ךיז זיולב ?גיױֿפ רעד רעבָא טָאה

 .ריר ןייק .ןָאטענ טשינ ךיז ּפָארַא

 ףיוא טרעה סע ןעװו ןוא רעקרַאטש לָאמַא סָאװ ןרעוו סננער יד

 ,רעסַאנ ט-עוו השבלה יד ,-עלכעד יד ןוֿפ ,ךעלטנעוו יד ןוֿפ יו ייס טעּפַאק

 .ןֿפױלטנַא טושּפ ךיז טליוו סע !סאנ -- רענעלעג סָאד

 ? ןיהווו רָאנ

 ןרעטנוא ןסע ןוא ןפָאלש ,טײקסַאנ ןיא ןגיל ,עטָאלב ןיא ןבעל רימ

 ןעקניז רעמ ץלא ,למיה ןקיצומש-לקַיוט ןוֿפ טסינ סע רעמ סָאװ ןוא ןגער

 ...םעטָאלב רעקסניּפ יד ןוֿפ דרע רעכייוו רעד ןיא רימ

 דארגנילַאטכ זיב שזַא ,ןשטייד ןַארַאֿפ ןענעז םורַא ןוא םודַא ןוא

 ןא ףיוא יו ,ןטימ ןיא .רעטנזיוט יד ןיא סרעטעמָאליק ..., ןֿפָאלרַאּֿפ
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 ,ןענַאב ּפָארַא ןזָאל ,ןענערב ,ןענעגרה ,המחלמ ןריֿפ ,רימ ןציז ?זדניא

 .ןרעטשרַאפ ,ור וצ טשינ אנוש םעד ןזָאל ,ןרעגַאל-עיצינומַא ףיוא ןסַײר

 .טכענ יד ןיא טּפיוהרעביא ,ןבעל סָאד םיא

 .סוֿפ ןפיוא עיצארעּפָא ןַא טאהעג ךיא בָאה קירוצ ךָאו ַא טימ

 -לעז ַא ןוא ןָאזינרַאנ ןשטייד ַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא טדיקַאטַא ןבָאה רימ

 ווֿפ ןסָאשעגנסיו-א רעטצנעפ ןוֿפ טָאה ןניוא עשיטידנַאב רֶאֹּפ ַא טימ רענ

 ןייטש ַא רעטנוא ןגעלעג ןיב ךיא .רימ ןיא טליצעג ןוא רעווענ-ןישַאמ ַא

 ךרוד ןעווענ טלעטשרַאפ זיא רע רָאנ ,רע סָאו עקיבלעז סָאד ןָאטעג ןוא

 ...גיוא ענייז יו ןעזענ רעמ טשינ בָאה ךיא ןוא רעיומ רעד

 השעמ תעשב ךיא בָאה -- רע ?יוװ םעניימ ּפָאק םעד אקווד --

 .דרע ןיא טערק ַא יװ ןייטש ןיא ןבָארגעג ךיז ןוא טכַארטעג

 ּםִא טָאה ,רעטציעֿפ ןוֿפ ןֿפיול וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ליוק יד ןוא

 . ..ןסירעצ טכייל םיא ןוא סוֿפ ןיא ןֿפָארטעג ,ןייטש ןיא קידיעגנירּפש

 -ןליוק יד ןעמונענסיורא דָאטקָאד רעד רימ טָאה ,קידנעמוקמייהא

 רָאנ ,טנוזעג ךיילנ רעוו ךיא זא ,ןסייהעג טָאה סע ,שיילֿפ ןוֿפ ךעלקיטש

 . .. ןצרַאה םייב שזַא טייגרַאפ'ס זַא ,ךָאל ענעפָא סָאד טרעטייא לייוורעד

 ףיוא ניל ךיא ,טכענ יד ןיא סיוא טניר ןוא עירעטַאמ וצ טמוק גָאט ןדעי

 ןַא ,סַאנ זיא דנווו יד םודא טלקיוו סָאװ ,עטַאמש יד ,דרע רעסַאנ רעד

 ...קעוװא טשינ ברַאטש דיא יוזא יו רעדנווו ַא רָאנ רימ זיא'ס

 "ענעדלָאג , ,ןרעטניוו ןבייהנֶא טעו דלַאב ,טנגער ןסיוהד ןיא ןוא

 טשינ םיא רָאטקָאד רעד טעװ -- ...םוֿפ ןיימ רָאנ ,זנוא ראֿפ טכענ

 ?טנַאה סעילָאק יװ ,ןדײנשּפָארא געזדץלָאה רעד טימ

 לציפ א ,הנבל לקיטש א ךָאנ טכַאנייב רימ ךיז טקנעב סע יו ,גַיַאל ןיוש

 טגעלפ ,ןטעדנווורַאפ ַא רעהַא טכַארבעג ךימ טָאה'מ רעדייא .למיה ןעיולב

 -מורַא ןוא עקנורַאּפש רעטסנעלק רעד ךרוד ןענעבנגניירַא ךיז ןייש-הנבל

 ןֿפױא טוג יא ,ןעוװעג םענעגנא יא ןיא'ס .רענעלעג ןיימ ףיוא ןעלסּפָאה

 ןניל םערדלָאק ענעטַאוו עקיצומש יװ ,סנקלָאװ עיורג :טנייה ןוא ,ןצרַאה

 . .ןעייּפש ,ןעייּפש ,ןעייּפש ןוא דלַאװ ןרעביא ענעזָאלבעגנָא

 וצ קעװַא עילוק רעד טימ טלָאװ ךיא ,ןגיל טשינ ךיז טליוו סע .ןיינ

 ןעמ ,דלַאװ ןסאנ ןיא יוװ רעטנַאסערעטניא זיא טרָאד ,עינילדןַאב רעד

 טימ רעדָא ןקנַאט טימ ןָאלַאשע ןַא ,ןסלער יד ןוֿפ ןַאב ַא ןקישּפָארַא ןעק
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 טְלָאװ המקנ רעד ןוֿפ ,טליקענ ךיז טלָאװ ץרַאה'ס .ןסיײרֿפױא רענלעז

 . .ןרָאװענ רעמערַאװ

 טרעטייא דנווװ יד ןעו ,טשינ ןעמ טברַאטש סָאװראֿפ דעבָא --

 יו רעקיטיוק זיא סוֿפ םעד םורא טלקיוו ,עכלעוו ,עטַאמש יד ;עוװ ,יוזא

 ? סנקלָאװ עקיצומש יד

 טקעדענוצ ניל ךיא ןכלעוו טימ לעניש ןֿפיױא .טנגער ןסיורד ןיא ןוא

 ךיז ןיא סנּפָארט יד ןייא טּפַאז רע .רעסַאװ-ןנער סנּפָארט ןָא ךיז ןביילק

 .ףונ ןיימ רעביא טייקכייֿפ יד רע טינ ךָאנרעד ןוא םָאווש ַא יו

 םעד טליֿפרעד ךיילנ בָאה'כ .זָאנ ןיא ןָאטענ לציק ַא רימ טָאה סעּפע

 -ַאב ךיא בָאה ,םערַאּפש יד ךרוד קידנקילבסױרַא .סנטָארבעג ןוֿפ םעט

 טעילרַאֿפ סיֿפ יד טימ טציז ,ןכש ןיימ ,שטיװָאנַאװיא ןאוויא יו ,טקרעמ

 ןניוא יד טימ רעמ טסע ,שיילפ-ריזה רעקיטש טלנעדּפ ןוא ךיז רעטניה

 ןוא האנה סיורנ ןוֿפ .ןסיב ןדעי ייב ךיז טענילכרַאֿפ ןוא ?יומ ןטימ יו

 ,ןניוא יד םיא ייב ןכַאל ,טשינ םיא טרעטש דענייק סָאו ,טייקנדירֿפוצ

 וצ ףור א םיא קשח טַאהעג בָאה ךיא ,םינּפ עטעפ עצנַאנ סָאד ,זָאנ יד

 "הליכא, רעד תעשב רעכיילנ זיא ןענַאװיא טימ זא ,טסוווענ ןוא ןָאט

 .ןבייהוצנָא טשינ

 ןעוו ,נָאט רעסיוועג ַא טנַאמרעד רימ ךיז טָאה םיא ףיוא קידנקוק

 "עג טלָאמעד ךָאנ ןענעז רימ ,רענַאל רעזנוא ןלַאֿפַאב ןענעז ןשטייד יד

 רימ ןעוו .ןטערטוצּפָא טשינ ןסָאלשַאב ךָאד ןוא עּפורג עניילק א ןעוו

 וצ טָאטשנָא ,שטיװָאנַאװיא ןאוויא טָאה ,טכאלש יד טריֿפעג ןיוש ןבָאה

 ,ןפָאלעגמורַא רעטלמוטעצ ַא ןוא שיילפ ל?טייז ַא טּפַאכעג ,סקיב יד ןּפַאכ

 טָאה ,ןֿפָאלעג יוזא זיא רע תעב .,ןָאט וצ טימרעד סָאװ קידנסיוו טשינ

 -רַאֿפ ַא ןלַאֿפעגמוא ןזיא רע .עציײלּפ יד טרעכעלענ ?יוק ַא ?ייוורעד םיא

 .טזָאלעגסיורא טשינ טנעה עַייז ןוֿפ שיילֿפ סָאד ךָאד טָאה ןוא רעטקיטולב

 טסערַא ןיא ןסעזענּפָא טלָאמעד רע ןיא עטכישעג דעקיזָאד רעד רַאֿפ

 םייב םתס טציז רע ןעוו וליֿפא ,סקיב יד ןגָארט וצ ךיז טניווועגוצ ןוא

 ? .שיילֿפ טלגערּפ רע ןעוו רעדָא .רעיײֿפ
 שינרעטצניֿפ עקידנסיורד יד .ןססונ ןביוהעננָא טָאה רעטייש רעד

 ַא ןוֿפ .טקירדעג ןוא טימעג ןיימ ףיוא טניײלעגקעװַא יילב יװ ,ךיז טָאה
 -סיוא ,רענעט עקידננָאנ רימ וצ ןנָאדטרעד ךיז ןבָאה לדייב קידתונכש
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 קירװצ גנַאל טשינ טָאה'מ עכלעוו ,עקשָאמרַאה רעד ףיוא עטליֿפשענ

 .ןשטייד עקידעבעל ייווצ טימ ןעמאזוצ טגנערבעג

 ,טרעיודַאב בָאה'כ ןוא ןאשימ ךָאנ טקנעבראֿפ קרַאטש ךיז טָאה רימ

 ענייז ןיא טשינ זיא עקשַאמרַאה יד סָאװ ,רימ ןבענ טשינ טניל רע סָאװ

 לייוו ,רענניפ ענייז רעטנוא ןופ סיו-א טשינ ןעיינ רענעט יד סָאװ ,טנעה

 -בייל רימ טלָאוװ'ס זא ,ליֿפענ ַאזַא טימ ,ץראה ליפ יוזא טימ טליּפש רע

 ...המשנ רעד ףיוא ןרָאװענ רעט

 ןיב ןוא ?טנעוו ענענייווצ סָאד ןָאטענ ביוה ןקיטסַאה א בָאה ךיא

 ןעז טלָאװעג ךיז טָאה רימ ,לדייב ןרעסיוא ןבילבעג טֿפלעה רעד ןיא זיב

 טקמ םיא ןכיילגראֿפ ןוא רעטייש ןקידנברַאטשּפָא ןוֿפ קנוֿפ ןטצעל םעד

 -ענניירא קידוצ בָאה ךיא ןעוו .ןבעל יע שא ןא ןוֿפ םעטָא ןטצטל ַא

 טימ טשטַאּפעצ ךיז גייווצ רעד ףיוא לגױוֿפ רעד טָאה ,ּפָאק םעד זעמונ

 וצ ןריווועגנָא רעדָא ,ןקָארשרעד ךיז טָאה רע ,סיוא טזייוו ,ןעלגילּפ יִד

 =. סעטסוק יִד ןיא קעװַא זיא ןוא יורטוצ םעד דימ

 תולוק עש :ַאזיירַאּפ ,עכעליירֿפ ןוא טירט עשידרעפ ןוֿפ יײרעּפוט ַא

 ךיא בָאה -- ןעשענ טזומעג טָאה סעּפע -- טקעװענרעביא ךימ ןבָאה

 .ןָאטעג טכַארט ַא ךיילג

 ץְלָאה ךעלטייש עשירֿפ טניײלעגקעװַא ןעמ טָאה רעטייש ןקישַא ןֿפיױא

 סרעכוק יד טקעװענֿפיױוא טָאה הרבח .טרעקאלֿפעצ ךיז טָאה רעיײֿפ א ןוא

 םעד ףיוא ןטראוורעד ךיז קידנענעק טשינ .הדועס ַא ןטיירנ ןסייהעג ןוא

 לייורעד ןעמ טָאה ,רעמע ןסיורג א ןיא טכָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,ןסע

 -עג ,ךיז ןטלָאשעג ,סטעפ-ריזח טלַאק ןסירעג ,טיורב רעקיטש טּפינקעג

 קידנבַײרטרַאֿפ ,רעײֿפ םוצ ץלָאה רעקיטש טניילענוצ רדסכ ןוא ןעגנוז

 .שינ-עטצניפ יד טייוו

 ! ּפדי-ליי-ֿפ ! ּפיליֿפ ---

 טָאה רעטייש םייב הרבח ןוא ןעמָאנ םייב ןֿפורענ ךימ טָאה רעצימע

 : טרזחענרעביא

 ! ּפי-?דו-

 -ראֿפ-פבאטש רעד ןסקאווענסיוא ןיא סיורא זָארג ןרעטנוא ןוֿפ

 .אשירג .רעלדניב
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 -וֿפ ,בַאטש ןיא רעלענש) ,ּפיליֿפ ,יַאװַאטסו ,בַאטש'וװ יערטסיב --

 ,םערָא ןרעטנוא עילוק יד ןָאטענ ּפעלש ַא בָאה ךיא (.ףיוא ייטש  ,ּפיִל

 םוצ קעװַא סוֿפ ןייא ףיוא קידנעננידּפשרעטַײוא ןוא ךיז טלעטשעגֿפיױא

 .בַאמש

 -יז טָאה רעטצנעפ עטזָאלנַאּב טימ ,עקזייה רעשיטייל-בלַאה רעד ןיא

 -ענ עקזייה יד טָאה ?טרעֿפ יירד טעמכ .טֿפַאשדנַאמָאק רעזנוא ןענוֿפעג

 -טוג רעד ןוא רעכעל-"רעטצנעפ עכעלטע ןיולב ןוא דרע רעד ןיא טקעטש

 סיורד ןיא טקוקע:סיורא ןבָאה ךאד רעטקעדעג

 ןרידנַאמָאק-סננולײטּפָא עֶלַא ןעועג טצעזענסיוא ןענעז שיט םורַא

 טשדע ןבָאה רימ ןכלעוו דעלטנַאפעד רעד -- עי טימ ןעמַאזוצ

 סָאװ ,ןַאלּפָארעא ןשיטעיוװָאס א ןוֿפ ןעמונענּפָא קירוצ געט עכעלטע טימ

 סטכע- .דלַאו רעזנוא ןיא ןלעקאּפ ןוֿפ טכיל םייב ןזָאלע;ּפָארא םיא טָאה

 ,רעקיצלַאמש-בָארג ַא טסַאנ רענעטעבעגמוא ןא יוװ ,ןסעזענ זיא םיא ןופ

 .ריציֿפָא רעשטייד רעטרידנומ

 טלייצרעד ,ןֿפנָארב ךעלסיב טימ ןטלַאהעגרעטנוא דיז טָאה םלוע רעד

 -רַאּפ ייווצ ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפענניירַא זיא שטייד רעד יױזַא יװ ,ךיז

 -ענ ןעוװעג עיצנאטס רעד ףיוא לַאֿפרעביא ןתעב ןענעז עכלעוו ,רענַאזיט

 ןבָאה ייז יוזא יוװ ,ײמרַא-.ס.ס רעד ןוֿפ ןרידנומ עשטייד ןיא טעדיילק

 ךיילנ ןוא ייז טימ ןעמַאזוצ ןֿפיױלטנַא וצ ןטארעג םיא סיײרֿפױא ןּתעשּב

 -וקענ רָאג טָאטש ןיא טָאטשנָא זיא סָאװ ,לרוכ ַא א 7 םיא

 .ןירַא דלאוו ןיא זנוא וצ ןעמ

 .ןיירא 58 יד ןיא שטייד םעד ןקוק וצ טרעהענפיוא טשינ בָאה ךיא

 טימ ,רילָאק ןש טא זַא ןוֿפ ,ענדָאמ עכלעזַא ןעוועג ייז ןענעז סעּפע

 עקימו-ַא יד א וצ טרעהלנֿפױא בָאה ךיא .ךעלרעייפ-ןגיוא עשיֿפלעוװ

 ןביוהעגנָא גנילצולּפ ךימ ןבָאה סע .ןושל סָאד ןריולרַאפ ןייֵלַא ןוא דייר

 ןענעז ייז .שיט םורא ןסעזענ ןענעז סָאװ עלא ןוֿפ ןגיוא יד ןריסערעטניא וצ

 -ןיורב ,ענירנ ,עיולב ,ןניוא עכעלשטנעמ עכעלנייווענ יווװ ןעמוקענסיוא רימ

 יו ,ןימ רעדנַא ןַא רָאג ןופ ןעוועג ןענעז ענייז רָאנ .עצרַאוװש ,עקידלדנַאמ

 ערבע; רעייפ יװ ןבָאה ענייז ןקילב יד .לַאקַאש ַא ןוֿפ יצ ,לווייט ַא ןוֿפ

 רימ ןוא נעט ענעגנַאנראֿפ טנַאמרעד רימ ךיז ןבָאה סע .טנערברַאֿפ ןוא

 -ענ ןיא ןעזענ ווו ץענרע ןניוא יד ןיוש בָאה ךיא זַא ,טכאדענ ךיז טָאה
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 = הו
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 ןייא טשינ ,הטיחש רעסיורג רעד ןוֿפ גָאט ןיא יצ .ס טָאטש רעד ןוֿפ ָאט

 רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה רָאנ ,עכלעזַא טלָאמעד ןעוועג ןענעז ןגיוא רָאּפ

 2 עבד יװ

 -נייא טנעקעג טשינ ןיוש ךיז ךיא בָאה -- רענייא טנוה ,גָאז --

 ..? נירק ןיא טענרהרעד ןיוש וטסָאה ןשטנעמ ?ֿפיװ גָאז - - ןטלַאה

 רָאנ ,ןצנַאלג ןביוהעגנָא ןבָאה ןגיוא עשיפלעוו ענייז ןוא ןגיוושעג טָאה רע

 .טלטניּפעג טשינ

 טזיב וד זַא ,םיא נָאז -- ןסירעגנרעּביא רעצימע רימ טָאה ,ּפיליֿפ---

 :. .קסיּפ ןרעביא םיא בינ ,דיי א

 ןוא עילוק ןיימ ןביוהענפיוא בָאה ךיא יוװ טליֿפעג טשינ בָאה ךיא

 ,םינּפ ןשיריזח ,ןטעֿפ םעד רעביא ןָאטעג ץעז ַא םיא

 ע ד וי ַא -- ןגירשעג רענעדנוצעגנָא ןַא ןיוש ךיא בָאה ? טסרעה --

 -םוא ןדיי טנזיוט קיסיירד עלא ןיוש ? ונ ,ןַאזימרַאּפ רעשידיי ַא ,ךיא ןיב

 ?ןפרָאװעגנײרַא רעבירג ןיא ןיוש עלַא ?ָאטעג רעמינָאלס ןיא טכַארבעג

 . טסיב וד סאו לװוטש וד ...רעשיטניה וד לייצרעה

 ןנַארֿפ עכעלטע ןלעטש םיא ןסייהעג טָאה רעניימ רידנַאמָאק רעד

 קיצנייא ןוא ןייא ןייק םיא ןוֿפ בָאה ךיא ןוא גנוטיידַאב רעשירעטילימ ;ןוֿפ

 -ַזִא ךיז רע טָאה ןגייווש טנשקערַאֿפ ַא ךָאנ .ןנירקסיורא טנעקענ טשינ טרָאװ

 :ץרוק ןוא קיטַאלג ןֿפורעג

 ,ןרעלטיה רַאֿפ רימ ןוא ןילַאטס ראפ טפמעק ןוא ָאד טציז ריא --

 ...רעריֿפ ןסיורג רעזנוא

 -אב טשינ בָאה ךיא .ןרעיוא יד ןעגנולקראֿפ רימ טָאה רעֿפטנע דעד

 לַאֿפ טָא ,טָא יװ טליֿפעג ןוא שיסור ןיא רעטרעוו יד ןצעזוצרעביא ןזיוו

 .טהיא

 -ענ ןבָאה ,שיט םורא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטע

 ןענעז ייז ,ןזייא קיטש ַא רעװ ןוא גנַארד א דע ,טנעה יד ןיא ןטלַאה

 גנַאל ױזַא ךיז טליּפש ןעמ יאמלה ,ךיז טרעדנווועג ןוא קידלודענמוא ןעוועג

 . . .שֿפנ ןסואימ םעד טימ

 ןוֿפ רעטרעוו עטצעל יד רידנַאמָאק םעד ןבענענרעביא בָאה ךיא ןעוו

 עכעלטע ןריפוצקעוַא םיא ןלױפַאב רימ רע טָאה ,ריציפֶא ןשטייד םעד

 ...ליוװ ךיא סָאװ ןטרָאד םיא טימ ןכַאמ ןוא רענַאל ןוֿפ רעטעמ טרעדנוה
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 -סָאס ןכיוה א וצ ןדנובעגוצ ןעוועג רע זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא

 טליֿפעג ןוא שַאט ןוֿפ רעסעמ עשיניֿפ סָאד ןעמונעגסיורַא בָאה דיא .םיובדענ

 ןיא ןָאטעג לגיּפש ַא טָאה ףראש ןוֿפ קסאילב רעד ,ןרעטיצ רעגניֿפ עניימ יו

 ... ןוא ?לח וקינַאטרַאּפ

 .דרע רעקיצומש רעד ףיוא ןענורעגסיוא ןענעז ןגיוא עשיֿפלעװ ייווצ
4 4 

 זַא ,רָאנ סייוו ךיא .ןעשעג םעד ךָאנ זיא'ס סָאװ ,טשינ קנעדעג ךיא

 ןעזעג ךיא בָאה נעװ ןֿפיױוא ,?דייב ןיימ ןיא ןגָארטעגניירא ךימ טָאה ןעמ

 סָאד זא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה רימ ןוא ?מיה ןיא ןבעלק קעלֿפ ןסייוװ ַא

 ןוֿפ דרע רעקיצומש רעד ףיוא ןכוז טלעטשענקעווא ךיז הנבל יד טָאה

 ןיא בָאה ךיא .ןגיוא עכעלשטנעמ ענענורעגסיוא רָאֹּפ ַא דלַאװ רעזנוא

 -עמ ייווצ ןיימ ןיא ןוא רוטַארעּפמעט עכיוה ןעמוקאב ןגרָאמירֿפ ןבלעז

 ןוא ןגיוא רעטנזיוט ןעילפמורַא ןעזעג ךיא בָאה רבק ןקידעבעל ןקידרעט

 ּפָאק ןרעביא לעניש םעד ;ניוצעגרעכירַא בָאה ךיא .סרעסעמ עשיניֿפ ךס ַא

 ןענעז -- ןגיוא יד טכאמראֿפ בָאה ךיא .ןעווענ ךיוא טרָאד ייז ןענעז --

 ךָאנרעד ןעמ טָאה ױזַא -- בָאה ךיא ןוא רימ רַאפ ןענַאטשעג רעדיוו ייז

 .רייר עכעלדנעטשיראֿפמוא ענדָאמ ץיה ןוֿפ טדערעג -- טלייצרעד
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 טכאלש א ברע

 ןוא דרע רעקיטַאלב ףיוא ןגיל ריס יו ,העש עכעלטע ןיוש

 ,טנורה ןקיטייל ןיא רעמ ץלַא ןעקניז לוויטש ירד .טרעדיוש סע .ןטראוו

 -ויפשנייא ןצנאנניא דרע יד זנוא טעװ ןדעיוד גנַאל ךָאנ טעװ סע כיוא

 ...שטייד ןטימ ןגָאלש ךיז ןרָאּפשרַאֿפ ןלעוו רימ ןוא ןעג

 .סעקזָאירעב עננוי טימ םינּפ ןיא זנוא טסיימש לטניוו קיכעטש ַא

 ןיא ןייא ךיז ןטכעלפ ןוא דרע רעד וצ זיב ךיז ןנייב ןגייווצ עטנקירטראפ

 .עסַאמ רעשינַאזיטרַאּפ ,רעטכידעג רעד

 -רַאֿפ טרָאד ןציז סע .בַאטש רעד ךיז טניפענ זנוא ןוֿפ טייוו טשיִנ

 ןרעטש יד ףיוא ,ןסַאּפמָאק יד ףיוא ןקוק ייז .ןרידנאמָאק עלַא טלמַאז

 ןייא ןיא ןקילב ערעייז ןדנעוו ןעמַאזוצ עלַא .ךיז ןעדוס ןוא למיה ןיא

 ;נוניימ רעזנוא טיול -- ןָא טזייוו עכלעוו ,ננוטכיר רעבלעז רעד ןוא

 ךיז טניֿפעג רעכלעוו ,;ָאזינרַאנ ןשטייד ןסיורג םוצ געוו םעד ףיוא --

 .דלַאװ רעזנוא ןופ -עטעמָאליק קיצרעּפ ַא

 ןענעז סענעשעק יד .טיירנ ןייז וצ יו ,רעמ טשינרָאג ןופ ןסייוו רימ רָאנ

 ענעסירעצ ערעזנוא םורא ןדניב סָאװ ,סעקסַאּפ יד וצ .ןליוק טימ לופ

 -ַארנ טימ ךעלקעּפ עצנַא;ג טעּפעשטענוצ רימ ןבָאה ,ןלעניש עשירענלעז

 .גָאװ עקידהשקשינ ַא טנייה טָאה זנוא ןופ רעדעי זַא ױזַא ,ןטַאנ

 -סיורנ, סעּפע ףיוא ךיז טיירג סע זא ,רימ ןעייטשרַאפ םעלַא םעד ןוֿפ

 ךיז ןעמ טיירנ ,דלאו ןיא ןיב ךיא טייז ,לָאמ ןטשרע םוצ ."סקיטרַא

 יו ןטיה רימ ןכלעוו ,טַאמרַאה םעד -- ?"לקיניזומ , סָאד ןעמענוצטימ

 -קיטש .ןעמוקעננָא זנוא טכייל יױזַא טשינ זיא רע .נגיוא ןוֿפ ?לּפַא סָאד

 ,רעגאל-עיצינומַא ןשטייד ַא ןופ "טעשטשַאטעג , םיא רימ ןבָאה זייווכעל

 -ייד עטיוט רעדָא עקידעבעל ייווצ יצ םענייא לָאמ סעדעי קידנּפעלשטימ

 ייב ךָאנ ךיִז טלַאה שטייד "דעטּפעלשענטימ , ַאזַא רענייא ,רענלעז עשט
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 טגָאלש רעכלעוו ,טסירעליטרַא רעקיטציא רעזנוא עקַאט זיא סָאד .זנוא

 -ענ ,טפַאכענ םיא ןבָאה רימ זיב ,טָאה רע יװ טקַיוּפ ןשטייד יד טנייה

 טציא טייטש ,רעגנניזעלש לרַאק ,רע .ערעדנא ןוא ןדיי ,ןסור יד ןנַאלש

 ןרעטש ןסַאנ םעד טנעה עקיצומש יד טימ טשיװ ,טַאמרַאה םייב עקַאט

 ביִל ױזַא טָאה רע .טרעיוד סע סָאװרַאֿפ זייב זיא רע .סעּפע טלמרומ ןוא

 -ַאנ םיא ייב דלַאװ א ןייז עצנַאג סָאד זיא םעד ןָא זַא ,ךיז ןנָאלש וצ

 ןוא ןפיל עטנקורטרַאפ יד ןשיװ ןייא ןיא טלַאה ל?רַאק .קירביא ןוא שיה

 -עבעל  לסיב א טנעקעג םיא טלָאװ ריב ּפָאט ַא רָאנ זַא ,ךיז טכאד רימ

 . .ןכַאמ "רעקיד

 ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ,סעיציזָאּפ יד ןטיבעג ןבָאה רימ

 -ענ בָאה ךיא .רימ ןבענ טַאמרַאה ןטימ ןעמוקעגסיוא זיא לראק ןוא

 ףרַאד רעוו רעבָא ,סיעכהל ףיוא ןָאטע: טשינ סע טָאה רענייק זא ,טפווו

 ? קיטש-ריזה טשרעטניה ַא יװ ,םינּפ ןקיצלאמש ןטימ עקעי םעד ,ָאד םיא

 ינֵאלש ךַאד ךיז טייג רע .טשינרָאנ םיא וצ ךיא בָאה תמא ןא סָאװ

 עקַאט םיא ןעמ טָאה סָאוװוצ רעבָא ...ןשטייד יד ןנעק זנוא טימ ןעמַאזוצ

 זנוא וצ ןיירַא רָאנ ןלַאֿפ ייז ןעוו ,ךָאד ןנָאז עֶלַא ייז ? ןבעל טזָאלעג

 רעוו ןוא ןטסיפיצַאּפ ,ןטסינומָאק עיירטעג ןענעז ייז זַא ,טנעה יד ןיא

 . ךָאנ סָאװ סייוו

 טכארטַאב ןוא טַאמרַאה םעד םודַא טצנַאט ?רַאק יװ ,רעבָא קידנעעז

 טלָאװעג רעדָא ןסעגרַאֿפ ךיא ראה ,טנעה ענייז ןיא נייצליּפש ַא יו םיא

 ךיז טימ טעװ סע סָאװ ןוחצנ ןנעוו טכַארטעג ןוא זיא רע רעווװ ,ןסע

 .טכַאלש יד ןעגנערב טמיטשא

 ןקילב סנעמעלַא ןבָאה ?ןבייהנָא ןיוש ךיז סע טעװ ןעוו רָאנ ---

 ןעיינ סָאװ ,ןכאז ייווצ ןכיירגרעד קידנעטש ךיז טליוו זנוא .טנערֿפעג

 רימ רעמ סָאװ .ןבעל ןביילב ןוא ןשטייד ןענענרה : ןעמאזוצ טשינ

 ןעַײעז רעקינייװ ץלא רַאנ ,ןבעל ךיז טליוװ רעמ ץְלַא ,ןנָאלש ייז ןליוו

 . ןסנַאש יד
= 
 טי

 ןניוצעג טָאה ךימ ,?דייב ןיא ןֿפיולקירוצ טלָאװעג ךיז טָאה רימ

 וצ יוװ ,קידנעטש ףיוא ןיינ ןריולראֿפ ייב טלַאה סָאװ סעּפע וצ יוװ ,ןיהא

 ךיא שטָאכ ןוא .רקֿפה ףיוא ןזָאל טשינ ךיז טליוו סע ןכלעוו ,רצוא ןַא
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 -רַאה סַָאשימ ןוא יורטש לסיב סָאד ץוח ַא ,טזָאלעג טשינרָאנ טרָאד בָאה

 ןטימ ךיז ןעיירּפ ןוא ןָאט קוק ַא ןיהַא םתס טלָאװעג רימ ךיז טָאה ,עקשָאמ

 קידנגילּפָא .רענעלעג םענעיורטש ןֿפיױא טזָאלענ בָאה ףיא זכלעוו ,טעמוא

 םענייק טימ ךיא בָאה ,םופ םענעפָאשעצ םעד טימ ןכָאװ ריֿפ עצנַא; טרָאד

 ןוא ןסע ןעמענ ךיז טּפעלשעגסיױרַא זיולב ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק

 בָאה ויילַא קידנניל .ןײרַא הסיֿפת ַא ןיא יוװ ,?דייב ןיא ןכָארקענקירוצ

 ןוא רָאװ רעד ףיוא טמולחענ ,ןניוא ענעּֿפָא טימ טמולחעג רדסכ ךיא

 -עבעל ןעז;נ ךיא בָאה טענרהע;סיוא ןעוועג ננאל ןיוש ןענעז עכלעוו יד

 -מורַא ךיז ןבָאה סָאו ,ערעייז סנטָאש יד טימ ,ייז טימ טדערעג ,עקיד

 .לדייב ןיא רימ ייב טכיילשעג

 -וק יד ןֿפרָאװענקעװַא בָאה ךיא .טנוזעג ןיוש ךיא ןיב טציא רָאנ

 טלָאװעג וליפא ךימ טָאה ןעמ ,סוֿפ םעד טימ השקשינ ןיוש ךידק ןוא עיל

 ַאזַא טכַאמעגנָא ךיא בָאה ,עקנַארק ערעדנַא טימ רענַאל ןיא ןזָאלרעביא

 גנַאל ױוַא בָאה ךיא .ןפלעה טנָאקעג טשינרָאנ ןיוש טָאה'ס זַא ,רעדליּפעג

 -גיײרַא ךיז טכער ןייק טשינ טָאה רע זַא ,רידנַאמָאק ןטימ טהנעטעגנייא

 קיטכירפיוא טָאה רע זיב ,טיוט ןוא ןבעל ןוֿפ ןסנַאש עניימ ןיא ןשימוצ

 -רעד ךעלדנע רימ ןוא טשרוד-המקנ ןכעלריטאנ ןיימ ןיא ןבייל: ןעמונעג

 .טכַאלש רעד ףיוא ןיינוצטימ טביול
: 

 ןָאט ריר א ךיז ןעמ טעוװ דלַאב זַא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה בַאטש ןוֿפ

 ןַא ךיז ןבָאה ערעדנַא ,ןפנָארב רעזעלנ וצ ןעמוקַאב ןבָאה רימ .טרָא ןופ

 ,עקינייו יד וצ טרעהענ ךיוא בָאה ךיא .ייווצ ןנָארקעג ןוא ןבענענ הצע

 .רעזעלנ ייווצ ןעקנורטעגסיוא ןבָאה סָאװ

 טנטָאשענּפָא םינּפ ךעלשטנעמ ַא טָאה עּפורג רעזנוא ןוֿפ טייוו טשינ

 ךיא בָאה ,םיוב ַא רעטניה ןוֿפ םעַנעי ףיוא קידנקוק .שינרעטצניֿפ רעד ןיא

 יו יױזַא ,סִיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ קעּפענ טימ ןעגנָאהַאב זיא רע ןַא ,ןעזעג

 טונימ עכעלטע ןיא .לָאּפ-דרָאנ םוצ עזייר ַא ןכַאמ וצ ךיז טיירג סָאװ רענייא

 טקרעמַאב רימ ןבָאה ןַאד טשרע .קירוצ טרעקענמוא ךיז רע טָאה םורַא

 .זיא סָאר דע

 .רעטכעלענ ןוֿפ טצַאלּפע;ג טשינ ריש ןבָאה רימ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 א טסנרע בלאה ךיא בָאה ?שזאנַאב ןטימ ךיז וטסביילק ןיהווו ---

 .ןשטיווָאנַאװיא ןאוויא ןָאטענ גערֿפ

 .קק יאטרהר הודו =

 ןעגנולקעג טָאה טדָאװ רעד

 .ךעלציּפ ףיוא

 : טלייצרעד ןוא טצעזענוצ ךיז טָאה רע

 בָאה'כ ,לסּפעש סָאד טכארבעג ןעמ טָאה טכַאנרַאֿפ ? טרעה ריא ---

 ךיא בָאה ,ונ .ןזָאלוצרעביא דָאש ַא ,ץלַאמש רעטיול -- טּפַאטעגנָא סע

 ייק א ןבָאה ןיוש טעװ ןאוויא ןוא 0 לַארבענּפָא ,טכַאמענ ןייֵלַא םע

 טרעדנוװַאב בָאה ךיא ןוא ןגָארטענּפָא ךיז טאה רע .ןאט וצ

 ברע ןזָאלראֿפ טשינ םיא טָאה סָאװ יי עשילרעטסיוא ןייז

 . .סּפעש םענעטָארבעג ןצנאנ ַא טימ טנדָאזראֿפ ןוא טכַאלש רעסיורג אזַא

 שי ,ןשינעטכַארט עקיבייא עניימ בילוצ ןיילַא ךיז טרעיודַאב בָאה ךיא

 טשינ ןעק ךיא סָאװ בילוצ ןוא הביבס רעד ןיא ןיירַא טשינרָאנ ךיז ןסַאּפ

 .וָאנַאװיא שטיוװָאנַאװיא ןַאװיא יוװ ,יײרֿפ ןוא זָאל;רָאז ױזַא ןייז

 סעקנ ייװ= ךיז טכאה ?ןעקנוהפענ ןעד היא באה ?לפיװ .. בה -

 טגרָא!ראֿפ טָאה אשימ ןסָאװ ,זָאלג ַא ךָאנ ןוא ןבענע: טָאה ןעמ סָאװ ,רעז

 ךיא זא ,ךיז טפאד רימ ,טשינרָאג רעבָא ליפ ךיא .עּפורנ ןייז ןוֿפ ןדעי ראפ

 םייוו ןוא ךעלקילג ןיב ךיא ,טשינרָאנ טלעפ רימ זַא ,טנוזעג ןצנַאגניא ןיּב

 סָאװ ,רעוװעג ישַאמ ןוֿפ אשמ יד קרַאטש ליפ ךיא ,סָאװראֿפ טשינ

 .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא ?כיימש'כ ןוא סעציילּפ עניימ טשטעווק

 .לדייב םוצ ןּפָאלעגוצ ןנעווטסעדנופ ךיא טלָאװ טונימ ןייא ףיוא רָאנ

 ןבילבעג יוזא זיא סָאװ ,הנבל לקערב ַא רקֿפה ףיוא ןזָאלעג טרָאד בָאה ךיא

 טלָאװ ךיא ,ןָאטעג טשינרָאג טלָאװ ךיא ,ןיינ .לקניוו ַא ןיא טמעשרַאֿפ ןגיל

 םע ןוא ךעלעגייווצ ןוא דמַאז טימ טאפ עקיטכיל סָאד ןטָאשרַאּפ זיולב

 ןיוש ךיז טלָאוװ ךיא .ײכַאלש רעד ןופ ןעמוקקירוצ ןיימ זיּב ןטלַאהַאב

 .גנירג ןוא םענעגַיָא ױזַא ןעוועג טלָאװ רימ ,טימרעד טדיישעצ טשינ

 ןופ קירוצ ןעמ טמוק קידנעטש הא סע טנאו רעװ רעבָא -

 תיב ןשינאזיטרַאּפ ןֿפוא טרָאה ןוֿפ טשינ טריפ ןעמ זא יו ַאלש
 יב

 הל ןרָאװעג טענזַארבעצ ט?ָאװ שַאלֿפ א יו

 טי ? תור ע ה
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 לרעּפאוו קידנעייטש א ןיא טנעה יד טקנוטעגנייא בָאה ךיא ...

 ןיוש טָאה ּפעק ערעזנוא רעביא .םינּפ עטציװשרַאֿפ סָאד ןשאוװענּפָא ןוא

 רעטנוא ןוֿפ טקוקענסיורא טָאה נָאט רעשירפ א ןוא למיה רעד טיולבעג

 האב א

 -נאטראֿפ רעד יװ ןניוװשעג ןוא רימ ןבענ ןענַאטשעג זיא אשימ

 טשינ ךָאנ בָאה ךיא .ןניוצעגנָא ,טערומכרַאֿפ ןעוועג זיא רע .ןסיורד רעק

 ,רענַאזיטרַאּפ רעבָא .ןעשענ זיא'ס סָאוװ ןגערפ וצ םיא טייצ ןייק טַאהעג

 ןיא רע ןיהווװ ,ןָאטַאלּפ לארענענ םייב םיא טימ ןעוועגטימ ןענעז עכלעוי

 ַא םיא טָאה טרָאד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ,תוחילש ןיא ןרָאװעג טקישעג

 יד ךרוד ןיא עטבילעג ןייז זַא ,ןבענעגרעביא טנָארֿפ ןוֿפ רענעמוקעג

 לרעדורב עקיצנייא סָאד ןוא ענרָאטַאק ףיוא ןרָאװעג טּפעלשראפ ןשטייד

 .רעננוה ןופ ןברָאטשעגקעװַא זיא סנייז

 ךיז ןוא רעיורט ןייז ןוֿפ ןאשימ ןסיירּפָא טלָאװעג ןוויכב בָאה .ךיא

 : םיא וצ ןֿפורעגּפָא

 -ייב יד וליפא ,דלַאװ רעד טנייה זיא ןייש יו ,ַאשימ ,קוק ַא ביג --

 ?ַאשימ ,ױזַא טשינ ,טשינ רעטעלב ןייק ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעמ

 -יּפש ןענעז ןניוא יד ,ןגיוצענֿפיונוצ םיא ייב ךיז ןבָאה ןעמערב יד

 .ןגיוושעגנ ןוא קילב ַא טימ ןטסָאמענּפָא ךימ טָאה רע ,ןרָאװעג רעקיצ

 ,טנערפעג טייהרעליטש םיא ךיא בָאה -- ? ַאשימ ,ריד זיא סָאװ ---

 ? סָאװ ? ריא ךָאנ טקנעבראֿפ ךיז טָאה סע ? אה ? עקשאמרַאה יד

 ןוא ןקידנע ןזָאלע; טשינ ךימ ַאשימ טָאה ,ּפיליֿפ ,סיוא ךימ רעה --

 ןיוש לָאמניײא טשינ טזיב וד .רעטרעוו ערעטיש ךיז ןוֿפ ןסירעגסיױרַא

 -ֿפיוא ,רימ טימ ןענַאב טזָאלענּפָארַא ,"סעיצקא , ףיוא רימ טימ ןעוועג

 -לעװ ,טיוט רעד טשינ ךימ טקערש ,וטסייוו --- ,לָאמנייק ,ןקירב ןסירעג

 טשינ ריד בָאה ךיא .לנייוצ ןדעי רעטניה ןוֿפ זנוא ףיוא .טרעיול רעכ

 וטסָאה ? סָאװ וצ לייוו ,ןֿפָארטעג רימ ייב טָאה סע סָאװ ןנָאז טלָאװעג

 ןעוו ,וטסעז ,עקשָאמרַאה יד רָאנ ? ַאה ? ןריױלרַאֿפ ץלַא טשינ ןעד ןיילַא

 ךיז ןסייר ץרַאה ןוֿפ רעקיטש יװ ,ךיא ליפ ,ריא ןיא ךימ טסנַאמרעד וד

 סיוא יינ ךיא ,שזא ךיז םעש ךיא זַא ,ריא ךָאנ ױזַא קנעב ךיא ,ּפָא רימ

 -יטנייה רעד ןיא ךיז ןבענ ןּבָאה טלָאװעג ױזַא יז טלָאװ ךיא ,ריא ךאנ

 וד .שילרעטסיוא ױזַא סעּפע ךיז קערש ךיא רעכלעוו רַאֿפ ,טכַאלש רעק
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 ןבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 -כרוד ךימ טלָאװ ליוק ַא ןעו ,טכַאלש רעד תעב ? ימ טסײטשרַאֿפ

 -ענ רעטיצ ַא ךיוא טלָאװ יז .ןרָאװענ טרעכעלעג ךיוא יז טלָאװ ,טרעכעלעג

 -ענסיוא ןוא טישעגסיוא ךיז טלָאוװ דרָאקַא ןַא ןוֿפ רעטילּפש ַא ,ןָאט

 ...ַאשימ רבח ןייד ,רימ טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאג

 ךיוא .ןניוושענ טָאה ץלַא .גנַאל רעייז ןוא ליטש ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 -נָא ענר עדעי ךימ טָאה ַאשימ .קידנגייוש ןעגנַאגעגֿפיױא ןיא ;ָאט רעד

 טָאה סופ רעטעדנווורַאפ רעד .ןייג רימ ןפלאהעג ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעג

 -ָאליק קיצנַאװצ עטשרע יד ךָאנ .םירוסי ערעייהענמוא טפאשראפ רימ

 רימ היא סע ןנוא ןרָאװעג .קאװשעג קירוצ םסופ רעד זיא רעטעכ

 ןטָארטענּפָא טשינ טייצ עצנַאג יד זיא ַאשימ .טירט רעדעי ןרָאװענ רעווש

 זַאב בָאה ךיא ןוא ןֿפָארטעג ךיז ןבָאה ןקילב ערעזנוא זַא ןוא רימ ןוֿפ

 -וסי עניימ טרעסערגרַאֿפ רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה ,םינּפ ןטקיטייוװעצ ןייז טקרעמ

 טפרַאדענ טָאה סע ןענַאװ ןופ ,טרָא םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו .םיר

 רימ .ןעגנַאנעגנגעקטַיַא ןוז יד ןיוש זנוא זיא ,"גנודּפשסיױרַא , רעד ןייז

 -נֶא לעֿפַאב םעד ףיוא טרַאוװעג ןוא דרע רעד ףיוא ןניוצענסיוא ךיז ןבָאה

 .ןבייהוצ

 -םווא ךיז ןוא רעוװעג-ןישַאמ םעד סנּפָאקוצ טניילענרעטנוא בָאה'כ

 ןֿפיוא ןנָאז סעּפע טלָאװעג םיא בָאה'כ .ןַאשימ וצ םינּפ ןטימ טיירדענ

 ןבענ טַאמרַאה ןטימ ןסקאווענסיוא רענניזעלש לרַאק רעבָא זיא ,רעיוא

 ...ןוא ווא

 טָאה סָאװ ,טכַאלש ערעווש יד ,טכאלש יד ןביוהעגננָא ךיז טָאה'ס

 עטסמאזיורנ סָאד .רענאזיטרַאּפ קילדנעצ עכעלטע ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג

 סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב רעבָא זיא טכַאלש רעקיזָאד רעד ןיא זנוא ראֿפ

 ןֿפָארפעג טשינ טָאה ןליוק-ןטַאמרַאה ענעסָאשע;סיוא יד ןוֿפ ענייא ןייק

 ;. טיט ןוש
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 טוט ןוא ןבעל ןשיווצ

 ןזיהעננא ןבכאה ייז/ ,"עװַאלבַא רעד ןיא קידלוש ןענעז ןדִיי יד .-.

 -רַאּפ יד רעביא ןשטייד יד טריפענמורַא ןבָאה ןדיי יד , ,"בַאטש ןפיוא

 ...ןרענַאל עשינַאזיט

 ןצַיַאג ןרעביא ןרָאװעג טיײרּפשרַאֿפ תועידי יד ןענעז לענשייץילב

 -נולקענ טָאה'ס לייוו ,ןירעד טביילנעג טשינ ןעמ טָאה בייהנא ןיא .דלַאװ

 ןדיי ייב ןעמענוצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה דלַאב רָאנ ...שימָאק רָאג ןעג

 טכַאדבעגמוא רע זיא טלעטשעגנגעקטנַא רעװ ךיז טָאה ןוא רעוועג סָאד

 .. .ןשטייד יד ייב יו טקנוּפ ןרָאװעג

 "טכוזרעטנוא , ןגיוא עניימ ראֿפ ןעמ טָאה קירוצ געט ייווצ טימ טשרע

 םיא טימ ןענעז עּפורג רעזנוא ןופ טייל-הרבח ייווצ ,ןאזיטרַאּפ ןשִידיי ַא

 טשינ ןוא סָאש ןייק טרעהעג טשינ וליפא בָאה ךיא .סעטסוק יד ןיא קעווַא |

 יוצ .טכַאמענ םיא טימ ןבָאה ייֵז סָאװ יונענ טשינ סייוו ךיא .ץכערק ןייק

 . , . ןאזיטרַאּפ ןשידיי םעד ןָא ,ןיילַא ייז ןענעז סעטסוק יד ןוֿפ ןעמוקעגקיר

 ?רימ טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא?

 ענייז ןיא ןיא ןבעל ןיימ .ןווָאלדרעװס ןבענעגרעביא ךימ טָאה'מ

 טעװ טרָא ןיימ ןוא ןרעיוד טשינ גנַאל טעוװ סע ,העש ַא ,טונימ א .טנעה

 םיֿפוג ענעסערפעצ ךיז ןרענלַאװ סע ווו טרָאד ,סעטסוק יד ןיא ןייז ךיוא

 טציא ךיז ןרענלאוו טרָאד .טכארבעגמוא ןבָאה רימ עכלעוו ,ןשטייד ,וֿפ

 .תונברק עשידיי עקידלושמוא ןוֿפ םיֿפונ יד ןיוש

 רעד ,ןעמוק ףרַאד לעֿפַאב רעד .טריטסערַא זיולב ךיא ןיב לייוורעדי

 ןיא ,רעפיש רעטוג ַא ,קישטָאימעלוּפ ַא ןיב ךיא .ָאטשינ ךָאנ זיא לעֿפַאב

 .רעוװועג ןישַאמ םעד טונ ױזַא ןעק סָאװ ,רענייא ךיא ןיב עּפורג רעזנוא

 ;.. ? טסיװװ רעװ . . .סאד טעװ רשפא
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 ץןבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 רימ ןוֿפ ןגױצענּפָארַא ,טייז ַא ןיא רימ טימ קעװַא זיא ווָאלדרעװס

 רעכלעוו ,סוֿפ ןטכער ןוֿפ לוויטש םעד ןוא ,עקראנירַאמ יד ,לעניש םעד

 םעד ,ןרָאװעג ןלעֿפעג קרַאטש םיא זיא ןוא םיא ףיוא טסַאּפעג טונ טָאה

 ןוא עטָאלב ןיא טרעדיילשעגקעווא דע טָאה םענייז ?לוויטש םענעוטעגסיוא

 .סוֿפ ןייא ףיוא רעסעװרָאב ַא ןבילבענ ןיב ךיא

 ,טייקיאור רעטלַאק ַא טימ טריֿפענסיױוא ןלעֿפאב ענייז עלא בָאה ךיא

 "ענש סָאװ טלָאװענ בָאה ךיא סָאװו ,םעד ביִלֹוצ זיולב ,קיטליגכיילג

 ...רַאמשָאק ןצנַאנ םעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ רעל

 קיטש סָאד ןעמונעגוצ ,ןכַאז עניימ ןיא טרעטשינעג טָאה ווָאלדרעװס

 -ּפָארַא ,גָאט-עװַאלבָא ןטשרע ןוֿפ ךיז ייב ןטלַאהעג בָאה'כ סָאװ ,טיוהב

 עצנַאג יד רימ טקידיילעגסיוא ןוא רענייז םעד טנַאה ןיימ ןוֿפ ןעמונעג

 .קַאבַאט עברָאט

 םֶאֹט םעיינ א ןבעלרעד ךָאנ ?לעוו'כ זא ,טביילגענ טשיִי בָאה ךיא

 טָאה טיורב סָאד ךיוא ? רענייז םעד טֿפראדענ ךיא בָאה עשז סָאװ וצ

 .רעקירעגנוה ַא ןברַאטש ךיא לעװ -- אלימ .טרַאעג טשינ ךימ

 העדב בָאה'כ .טלָאװעג קרַאטש רָארג רימ -יז טָאה ןרעכייר רָאנ

 -יצ יירד ,ייווצ ףיוא שטָאכ ,קַאבַאט ?סיב ַא ןווָאלדרעװס ןטעב טָאהעג

 ...ןָאטענ טשינ רעבָא סע בָאה ךיא .ןטערַאג

 למיה רעד ,הנבל ?קיטש ַא ךיז טזייוואב טָא .טכַאנ-רעמוז ענדָאמ א

 טונומ א ןַיא ןוא ביומשרעבליז א טומ ךיז טקעדאב ,ךיז טיוקבעצ

 טימ למיה םעד ,וצ ץלַא ןקעד ,סנקלָאװ עטכידעג רעדיוו !עמוק רעטעּפש

 -יו טמוק ךָאנרעד ...ןניוא סווָאלדרעװװס ןוא דלַאו םעד ,ןרעטש יד

 ןעשטשילב ןייש-הנבל ןטַאמ ןיא ןוא ןֿפױלטנַא סנקלָאװ יד ,הנבל יד רעד

 ...ןקילב עקיכעטש סווָאלדרעװס ףיוא רעדיוו

 ןוא ןעמונעג ווָאלדרעװס טָאה ,ךימ קידנטיה ,טכַאנ ןטימ ןיא רָאנ

 לטיה סָאד ,טייז ַא ןיא ןניוברַאפ ךיז טָאה ּפָאק ןייז .ןפָאלשעננייא זיא

 רָאה עטעשָאלּפעצ עגנַאל ענייז ןוא טניוו ןטימ טלקייקעגקעװַא ךיז טָאה

 .ךעלעמייב-עדנאי עטכידעג יד ןיא ןטכָאלֿפעגניירא ךיז ןבָאה

 סָאװ ,קיזומ ַא טעּפָארכעגסיױא ןוא ןעּפָארכ ןעמונעג ךיילג טָאה רע

 .םירזה עדליוו ןוא ףלעוו ןוֿפ םורבענ םעד טימ ןֿפורענרעביא ךיז טָאה

 סקיב יד .זָארג ןפיוא ןניוצעגסיוא ףונ ןייז ךיז טָאה רעטעּפש לסיב ַא

75 



 ןײטשטַאנַארג לאיחי

 רעד יוװ ,ןעזענסיוא טָאה'ס ןוא ליומ ןייז ייב טרַאה ןניל ןבילבענ זיא

 -ליה רענַיַאל ַא ןיא חכ ןצנַאנ ןטימ ןזָאלבענ טלָאוװ קאריביס רעטנוזעג

 .טיילפ רענרעצ

 ןוא תובשחמ ענעדישרַאֿפ .דעיײרּפ ?סיב ַא טליֿפעג ךיז בָאה ךיא

 ןבָאה טנַאה סווָאלדרעװס ףיוא ...חומ ןיא ןפָאלענכרוד ןענעז רענעלּפ

 רעסעמ קיצנַאלג ַא .רענייז ןיימ ןופ ןרעפיצ עטרירָאֿפסָאפ יד ןטכיולעג

 טכייל סע בָאה ךיא .קיסַאּפ ןייז וצ ןדנובענוצ ,טלבמָאבעג ךיז טָאה

 ןײרַא םינּפ ןיא ןנָאלשענ רימ טָאה ץיה ַא .ןעמענוצ םיא ייב טנעקעג

 .ןפיילש יד ןיא טקַאהעג ןוא

 ! רוטּפ ןוא סע ךַאמ --

 ! ןַאזיטרַאּפ ַא טזיב ,דעטנוא טשינ ךיז ביג --

 ! ףיולטנַא ןוא זיולב עדנוקעס א --

 -ענ ןופרעד קידנטכַארט ןוא ןָאט וצ סעּפע ךַאווש ןעוועג ןיב ךיא רָאנ

 ,ןרעטש ןופ סייווש םעד טשיוועג ךיא בָאה דמעה ןופ לברַא ןטימ .טרעטיצ

 -ניפ יד ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,טנַאה יד ןעמונעגקעוַא בָאה ךיא

 ףיוא לייטרוא םעד ןטרַאװּפָא ןסָאלשַאב ןוא רעסעמ סווָאלדרעװס רעג

 .טכַאנ -עקיטנייה רעד ןיא ךאנ ;עמּוקנָא ףראד רעכלעוו ,רימ !
 ַא ןיא ךיז קידנרַאּפשנָא .ןעמוקענ טשינ ץלא ןזיא לעֿפַאב רעד ןוא

 בָאה ךיא ,טכַאנ ַא סיוא טקנַאצ סע יוװ ,טקוקענוצ ךיז ךיא בָאה םיוב

 ַא ןוֿפ ןברַאטשּפָא ןטימ טכיילגרַאֿפ סע ןוא ןטונימ-הסיסנ עריא טלייצעג

 .שטנעמ

 -טשער ערעטצניֿפ יד ןשיוומורא ןזיוװַאב םיוק טָאה גָאט רעשירּפ רעד

 .טערומכראּפ קירוצ ךיז למיה רעיולב-ךעלסייוו רעד טָאה דלַאב ןוא ךעל

 ןטימ ןיא ןוא למיה ןרעביא ןֿפָאלענ ןענעז סנקלָאװ ענעלאװשעגנָא

 -יא ןָאטעג סָאנ ַא ייז ןופי ךיז ןבָאה רעסאוו ןכייט .טצַאלּפעג שינעּפיול

 ןבענ סעטסוק יד ןשיװוצ טשטעװקעננײרַא ךיז בָאה ךיא .דלַאװ ןרעב

 יד ןגָאװצענ טָאה ןנער רעד .סקיוועג דליו א יו ןעזענסיוא ןוא םיוב

 ןענַאטשעג טכלָאוװ'כ יוװ ,רעּפרעק ןיימ סגנעוװ ןייא ןיא קידנשַאװ ,ןנייווצ

 .ןַארק ַא רעטנוא

 ןיא ןָאטעג פאלק ַא עקשיש עקידנלַאפּפָארַא ןַא טָאה ןווָאלדרעװװס

 יירשעג ַא ,סקיב יד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע ,טקעװענֿפױא םיא ןוא םינּפ
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 ןבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 -עגנייא קירוצ --- ןבענרעד ךימ קידנעעזרעד ןוא ּפילי 8 ;ןָאטענ

 -ַאמ יד קידנבָאה טשינ .ןגער םוצ ףוס ןייק ןעמונעג טשינ טָאה סע

 -עג רימ ןזיא סע .ןרָאװעג טקייווענסיוא בייל סָאד זיא ךיז ףיוא עקדַאניר

 וו טירבענ טָאה טיוה עסַאנ יד ,טיוה יד ןוא טלַאק יא ,סייה יא ןעוו

 ...לכעוװש

 ךיא בָאה ףוס רעד ןעמוק טנעמענ טציא ןיוש טלָאװ סע --

 ? ןדיי ערעדנַא ייב יוװ רעגנעל רימ ייב סע טרעיוד סָאװ רַאֿפ טכַארטעג

 :ערעדנַא ןעמוקעג ןענעז ענַארֿפ רעקיזָאד רעד ךָאנ

 -עביא ןריפסיוא לעּפַאב םעד טעװ רע ? ןָאט סע טעוװ רעוו --

 ךָאנ סע ןעק'מ ?טסייו רעוו ...רעדָא ?ןַאוװיא ? ווָאלדרעװס ? רימ

 טעוו אשימ ןַא ,רעכיז ןיב ךיא ! ןייֵנ רָאנ ...ןַאשימ ןיימ ןבענרעביא

 -נִא סע ןעמ טעװ ןענַאװיא ,ָאי ,ןאוויא .ןריֿפסיוא טשינ לעּפַאב םעד

 -רָאנו ךיז טכיר ןעמ ,טקישענ רעייז ןכאז עכלעזַא טכַאמ רע ,ןעיודטראּפ

 ןָאמענּפָא ןיוש טָאה רעוולָאוװער ןייז ןוא ױזַא יו טשינ טסייוו ןעמ ,טשינ

 .עקינייז סָאד

 רעד ןוֿפ גָאט ןטשרע ןיא זא ,ןאוויא ,ןסעגראֿפ ייברעד טעװ רע. .,

 ןוא בודנ ןייא ןיא ןגעלעג רימ ןענעז עװַאלבָא רעכעלקערש ןוא רעסיורג

 -ּפֶא , טנעקענ טשינ ךיז ?נילֿפ רעזנוא טלָאװ רעווענ-ןישַאמ ןיימ טשינ ןעוו

 -ָאנ ןופ ןוא ןווָאלדרעוװפ ,וֿפ יו ,םיא ןוֿפ ןוא סעקַאטַא סאנוש ןוֿפ "ןסייר

 ןיא רימ ןבָאה טלָאמעד ,..ןבילבענ טשינ רכז ןייק ןיוש טלָאװ ערעדנַא

 -ורב ףיֹוא ןֿפנָארב שַאלֿפ עצנַאנ ַא ןעקנורטעגסיוא יי-עסיש רעד ןטימ

 ןביילב וצ ןריווושענוצ ךיז ןבָאה רימ ,ןֿפורעגנָא סע טָאה רע יװ ,טֿפאשרעד

 טלאמעד .עװוַאלבָא יד ןטלַאהרעביא ןלעוװו .רימ ביוא ,טניירפ עקיבייא

 ,ןבעגענּפָצ רימ ןוא ןליוק עכעלטע וצ ןדעי ןופ ןעמונעגנעמַאזוצ ןעמ טָאה

 -ּפִא טשינ בָאה ךיא ןכלעוו ןופ ,רעוװענ-ןישַאמ ןרַאפ רָאנ ,ריפ טשינ

 ןדעי רַאֿפ טָאה ליוק יד שטָאכ ,ןָאטעג ןרעג סע ןבָאה עלַא ,ןטערטענ

 םוצ ןסנַאש -עמ ןבעגעג טָאה רעווענ-ישַאמ רעד רָאנ ,טיידַאב ךס ַא

 . .טָאימעלוּפ זיימ וצ ןוא רימ וצ ,יורטוצ טַאהענ רימ וצ ןבָאה ייז ןוא ןבעל

 ןדיי זא ,לובלב םעד ןכַאמ וצ טנאוועג טשיִי רענייק טָאה טלָאמעד

 ...בַאטש ןשינאזיטרַאּפ םעד ,תודוס עשינַאזיטרַאּפ ןבעגענסיוא ןבָאה
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 טנזיוט 45 יד ןעוו ,טכעלש ןייג ןביוהעגנָא טָאה סע יוװ םעד ךָאנ טשרע

 -עג קידלוש ןדיי יד ןענעז דנַאטשרעדיװ רעזנוא זכָארבעצ ןבָאה ןשטייד

 .,.ןסישוצסיוא ראֿפרעד ייז טמוק סע ןוא ... ןדָאװ

 ? אה --

 ,טונימ ַא ןיא ,דלאב ,טסייה סע ,קעװא ךיד ןעמ טרטּפ טנייה ---

 ,םורַא העש א ןיא רעדָא

 םיוב רעד ,דלאוו רעד רימ וצ טדער סָאד זא ,טכאדענ ךיז טָאה דימ

 . . .ףָאלש ןוֿפ ווָאלדרעװס רימ וצ טדער סָאד זַא ,ייטש ךיא ןכלעוו ןבענ
6 

 טריֿפעגקירוצ ךימ ןעמ טָאה ,נָאט רעסיורנ ןעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו

 ץיכעקעג ןופ חיר רעד ,ןסע ךיֹז רַאפ טכָאקענ טָאה הרבח .עּפורג רעד וצ

 יד ןיא ןכָארקענניירא ,לקניוו ןעמַאזנייא ןיימ ןיא ןנָארטרעד ךיז טָאה

 עדעי זיא ווָאלדרעװס .רעגנוה םעד רימ ןיא ןדנוצעגנָא ןוא -עכעלדזָאנ

 ךיז ןעק סָאװ ,תומה-ךאלמ  ַא יוװ ןָאט קוק ַא רימ ףיוא ןעמוקעג טונימ

 .ססוג ַא ןופ םעטָא ןטצעל ןפיוא ןטרַאװרעד טשינ

 -צסיוא טלעופענ ךיז ייב רע טָאה ,רימ ןּבענ קידנעײניײברַאֿפ

 : : רעטרעוו רֶאַּפ ַא רימ וצ ןדייר

 .טויבוא ָאנװַאר ָאיסוו ָאנ ,איבעט ָאקלַאשז ,ּפיליֿפ ,שעיַאנז --

 רע ,(ןענעגרה ךיד ןעמ טעװ ייס יו ייס רָאנ ,ךיד דָאש ַא ,ּפיליֿפ ,טסייוו)

 ןיוש טָאה עכלעוו ,היח עקירעננוה א יוװ ןייצ יד טימ טצידקענ טָאה

 ...ביור ןייק ןענוֿפעג טשינ ננַאל

 טשינ .ןדיי ןגעוו םילובלב עֶלַא ןלייצרעדרעביא ןעמונעג רימ טָאה רע

 טשינ ןירעד לָאז רע םיא ייב ןטעבענ ךיז ךיא בָאה ,סָאו בילוצ קידנסיוו

 יד ףיוא ןעוועג ןשטייד יד ןוֿפ לַאֿפרעביא רעטשרע רעד ךָאד זיא ,ןביילנ

 טסייוו סנ:קירעביא ,ןדיי יד ןעוועג ןענעז תונברק עטשרע יד ,ןרענַאל ,עשידיי

 ייב בָאה ךיא .שינעטכארטסיוא ןַא יו עמ טשינ זיא'ס זא ,רעדעי ךָאד

 ןוא טלייצרעד'מ סָאװ ,תמא טשינ זיא'ס זַא ,ןריווושעג ןטסרעייט םעלא

 -קניוו-ןניוא יד ןיא ךיז ןעלמאז ןרערט רועיש א ןָא יו ,טליֿפעג בָאה ךיא

 טרעקַאלֿפ סָאװ רעיײֿפ ןיא סיוא ןענעקירט ,טנערברַאֿפ ןרעוו ןוא ןעל

 .רימ ןיא

 ,ןרעביֿפ ןיימ ןוֿפ טַאהעג האנה ,טכַאלעג טָאה ,ווָאלדרעװס ,רע רָאנ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןבילקענ א םיא ייב ךיז טָאה ןעלקניוו-?יומ יד ןיא ...ךיז ןרעווש ןיימ ןוֿפ

 םינּפ עצנַאנ סָאד ןוא טצנַאלנעג שימלעש ןבָאה ןניוא יד ,םיוש רעסייוו

 ַאזַא ךיז טרָאּפ סע יוזא יװ ,ןענַאטשראֿפ טשינ בָאה ךיא ,.טכאלעג טָאה

 .ןעלכיימש עכלעזא טימ םינּפ טנרָאצעצ

 -ןישַאמ ןיימ ןענאטשעג זיא עּפורג רעד ןוא רימ ןשיווצ נעװ ןפיוא

 קידנציז .תיבה לעב ןייז וצ טרעהענפיוא בָאה ךיא ןכלעוו רעביא רעועג

 -עג רימ טלָאװ רע יוװ ,ט?כיימשעג קיטייז ווָאלדרעװס טָאה ,םיא ןבענ

 ...םיא טימ תוכייש עּפַאנק ַא ןיוש בָאה ךיא זַא ,ןנָאז וצ טימ-עד טניימ

 רעד ךָאנ ,ָאטעג רעמינָאלס ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,געט יד ןיא

 ,גרַאװגנוי עּפורג א ,רימ ןבָאה ,ןדיי טנזיוט ןעצ ןופ הטיהש רעטשרע

 רָאד ןוֿפ ןגָארטעגסיױרא ,רענַאל-עיצינומַא ןַא ןיא טעבראעג טָאה עכלעוו

 ןבָאה ,ןסע טננערבענ ןעמייה יד ןוֿפ זנוא ןבָאה סָאװ ,-עדניק .רעוועג

 עטעּפש ןיא סע ןבָאה רימ ,ןוייא ךעלקיטש ,ךעלפיירש ןנָארטענקירוצ

 ובָאה רימ ...דרע רעד ןיא ןבָארגַאב ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןהעש-טכאנ

 רעבָא ,ןעמעלא זנוא ןוֿפ ,ךעלרעדניק עגניי יד ןוֿפ ןבעל ןטימ טריקיזיר

 ? ןלעטשוצנייא סָאװ טַָאהעג ןעד דימ ןבָאה

 מלָאװעג רימ ךיז טָאה ,רעוועג-ןישַאמ ןפיוא קידנקוק ,טציא רָאנ

 יד ,רעווענ-ןישַאמ םעד טנערֿפ .טייז ריא סָאו ,םיבלכ , : ןָאט יירשעג ַא

 עלעּֿפיײ-ש סעדעי יוזא יוװ ,ןלייצרעד ןענעק לָאז יז ןעװ ,ילכ עמוטש

 -ענ טעברַא רעד ןופ קידנעייג ןבָאה רימ ױזַא יוװ ,ןראווענ טעבנגענ זיא

 עדעי .ןסקיב ןופ ןלייט יד םישובלמ יד רעטנוא ,רעבייל יד ףיוא ןגָארט

 ןעכָאֿפ ַא -- ןַאּפש רעדעי ,טיוט לָאמ ןעצ ןעוועג טלָאמעד זיא טונימ

 רימ ןבָאה ךָאד ןוא ,הריסמ -- קורדסיוא-קערש רעדעי ,המשנ רעד טימ

 .רעבירנ יד ןיא רעמ ןיינ טלָאוװעג טשינ ןבָאה רימ לייוו ,ןָאטעג סע

 !ענַאטשעג זיא עֿפול רעטצוּפענסיוא רעד טימ רעוועג-ןישַאמ ןיימ

 קידנקוק .גיוא קיצנַאלג ןייא טימ לגנױֿפ דענעלָאטש ַא יו דרע רעד ףיוא

 --- ךיא ןכלעוו ןיא טנווָא םענעי ןעזרעד לָאמַאכָאנ ךיא בָאה ,םיא ףיוא

 -עבעל-בלַאה א ןיב -- הטיחש רעד ןופ רעטעװעטַארענּפָא קיצנייא ןַא

 -ענ ךָאנ ןענעז םיתמ עשידיי ווו ,ףיוה ןבורח רעזנוא ןיא ןיײרַא רעקיד

 ןרָאדימָאּפ עטיור ווו ,ןטרָאג ןיא .בורג ןופ ןעמונענסױרַא םיא ןוא ןגעל
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 ןײטשטַאנַארג לטיסי

 ןבענ ,לקניוו ַא ןיא ,ןגעו םיתב ילעב ערעייז רַאֿפ טשינ ןסקַאװעג ןענעז

 זיא רעוועג-ןישַאמ רעד ןוא דרע לסיב ַא טרַאשעגקעװַא ךיא בָאה ,טױלּפ

 :ךיז ןטעבעת ןוא ןעגנורּפשעגננעקא יװ םונימ רענעי ןיא רימ

 רַאֿפ ,טשינרָאג דַאֿפ ?חומ טשינ ייז ןוא דלַאו ןיא רימ טימ יינ ---

 סאו ,עמַאמ רעגנוי רעד רַאֿפ ,ןטָאשרַאֿפ טשינ ָאד ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,יד

 סנסירעצ ַא טניל סָאו ,דניק ריא רַאֿפ ,לַאטש ןבענ ענעסָאשרעד ַא טניל

 .עלַא רַאֿפ ,עלַא רַאֿפ ןוא טיױלּפ םייב

 ןטכַאלש ענעמוקעגרָאפ טציא זיב יד ןיא עקַאט ייז ךיא בָאה ,ונ

 ןוא ןנעוװ עֶלַא ףיוא ןוא ןַאב רעד ףיוא ייז ןגָאלשענ ,טניושעג טשינ

 ,טציא ...רימ וצ רעמ טשינ רעווענ-ןישַאמ ןיימ טרעהענ טציא ,. .טציא

 -ע ןעּק ,עּפורנ רעד ןוּפ רערעדנַא ןַא דעדָא ןלעוװ רָאנ לָאז וװָאלדרעוװּפ זַא

 .רימ ןנעק ןלעטשנָא םיא

 קירוצ טָאה ןוז עמערַאװ ַא .טרעטיילעגסיוא ךיז טָאה למיה רעד

 עכלעוו ,ךעלמייב-עדנַאי יד ןופ ךעלּפעק ענענַאװצעצ יד טלעטשענפיוא

 .דרע רעד וצ ןסימשענוצ טַאהעג טָאה זגער רעד

 ,טבייפ ןעוװעג ךָאנ זיא יז ,דרע רעד ףיוא ןניוצענסיוא ךיז בָאה ךיא

 ענעסירעצ סָאד ןוא ןזיוה ענעטאוו יד טנקירטעג טונ טָאה ןוז יד רעבָא

 ביוא זא ,טכַארטעג ןוא ןּפָאלשנייא ?לסיב ַא טלָאװעג בָאה ךיא ,דמעה

 -נפָאלש ַא ןסישוצקעווא ךימ ןעוועג רעכיילג טלָאװ ,ןעמוק טעװ לעּֿפאב רעד

 עטכושעג יד טכיוטענפיוא רימ ןיא טָאה ןפָאלש טָאטשנָא רָאנ ....ןקיד

 -ַאװדַא ןשידיי רענרעבמעל א ןוֿפ יורֿפ ענניי יד ,עינַא רענייש רעד טימ

 לסיב א יז ,עװַאלבָא רעד ןיא ןשטייד יד ןוֿפ ןעמוקענמוא זיא רע .טַאק

 .ליוק רעשיטַאזיטרַאּפ ַא ןוֿפ -- רעטעּפש

 --ַאפ ךימ טָאה'ס זַא ,טכאוושענּטָא ױזַא ןעוועג רימ זיא ןורכז רעד

 .ןלַאטעד עלא =ימ עטכישעג עקיזָאד יד טשינ קנעדעג ךיא סָאװראֿפ ןסָארד

 -נא ְךָאנ טימ טינשּפָא ןסיוועג ַא ףיוא זנעלעג ךיא ןיב נָאט םענעי

 ןופ גנַאנסיורָאּפ םעד ןטלַאהענּפױא ןבָאה דימ ןוא רענאזיטרַאּפ ,ערעד

 יא בַאטש ןטימ ןֿפָארטענּפיױנוצ ךיז טכַאנייב ןבָאה רימ ןעוו ,ןשטייד יד

 ריפעגניירַא ןעמ םִָאה ,ענאל רעד ןנעוװו טכירַאב ַא ןבעגענּפָא טרָאד

 -ַאב -עשירַאנ ַא ןיא טלדנַאהענ ךיז טָאה סע .רעהרַאֿפ ַא ףיוא ןעינַא

 -רַאֿפ יז טָאה גנולײטּפָא-ןעורֿפ רעד ןוֿפ עי יא יד .גנוקידלוש
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 ןבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 ןעמיורקעווא ןגעוו לעֿפַאב ַא ןריא טריֿפעגסיױוא טשינ טָאה יז זא ,טנָאלּפ

 -שי-דאנ רעד טָא בילוצ ,פרייב ריא ןבענ ןנעלענ זיא סָאװ ,טייקניירמוא

 עשרידנַאמָאק רעד ןוא ןעינַא ןשיוװצ יירענירק ַא ןענַאטשטנַא זיא טייק

 ךיז עינַא טָאה בַאטש ןיא .טריטסערַא רעבירעד יז טָאה ,עטצעל יד ןוא

 .ןריסַאּפ טשינ םעכלעזַא טעװ רעמ זא ,טרעכיזדַאֿפ ןוא טרעּפטנערַאֿפ

 ייוצ .ןדנוקעס יו רעמ טשינ טרעיודעג גנולדנַאהרַאפ עצנַאג יד טָאה

 ןכָארבענּפָא ךיז ןבָאה טונימ ַא ןוֿפ ,טדיֿפעגסױדַא יז ןבָאה רענאזיטרַאּפ

 .יירשעג ןדליוו ַא סעינַא ןוא לַאנק ַא טרעהרעד בָאה ךיא ,סענר עכעלטע

 ןעַיעז רימ ווו ,טרָא םעד ןוֿפ רעטעמ עכעלטע ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא יז

 .: ..טרערענ ךעלטימענ ןוא ןסעזענ

 סקאװעגסיוא לָאמַאטימ עינַא ןיא ,ץלַא סָאד ךיז קידנענָאמרעד

 א ,עגנַאל ןוא ןגיוא | עיולב ,עסיורג ,ענעּפָא עריא טימ רימ דאפ

 יז ןוא ךרע רעד וצ ןסקאווענוצ זיא יז זא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .ּפעצ

 -ענ זיא'ס סָאװ ,םעד ןיא ןעקנעדעגנ ןרעהפיוא טשינ לָאז ךיא זא ,ליוו

 ןביילב לעװ ךיא ביוא ,ןעמָאנ דיא ןסעג-אפ טשינ לָאז ךיא ,ריא טימ ןעש

 :..ןלייצרעד ץלא ןנעוו ןלייצרעד לָאז ךיא :. ןבשי

 םָאד ...טיוט םוצ רעטּפשמרַאפ ַַא ךיוא ןיב- ןיילַא ךיא יי --

 יאלאקינ ןָא טריֿפ סע ןכלעוו טימ בַאטש ןיא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 דאירטָא רעזנוא ןוֿפ רידנאמָאק רעד ,ווָאקבָאב שטיוועיאלָאקינ

 טעװ רע ? םוקמוא רעזנוא ןנעוװ ןסיו טעוו עשז רע ָאט --

 -ייש ןקידנענערב םייב ןסעזענ הרבח יד זיא רימ ןופ טייוו טשינ

 -עג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,ןיירא ּפָאט ןיא טקוקענ קירעגינ ןוא רעט

 א רא טנַאה ערעדנַא ןַא טָאה טױנימ עדעי .שיילפ טימ ּפוז טכָאק

 ןיימ ןיא .רענניפ יד ייברעד ךיז קידנעירבּפָא ,שיילפ קיטש ַא טפעלש

 -םיורא טָאה סע ,טייקרעל א טימ ןוָאלבענ ךיז סעקשיק יד ןבָאה ךיוּב

 -וצ ןעװענ טיירג טלָאמעד ןיב ךיא .רעננוה רעד ייז ןופ טעשטדָאוװענ

 ןוא ךיז ןסענָא ,שיילפ קיטש  ַא ןּפַאכסױרַא ,ּפָאט ןקידוז םוצ ןפיולוצ

 סע בָאה ךיא ןעװו ...ליװ ןעמ סָאװ ,רימ טימ ןָאט ךאנרעד ןעמ לאז

 סָאװ ,םירוסי יד ייס ןטלעש וצ קשח ַא טּפַאכעגנָא ךימ טָאה ןָאטעגנ טשינ

 ַאזַא טימ ץלַא טסינרַאּפ סָאװ ןוז יד ייס ןוא רימ ףיוא טצעזעננָא ךיז ןכָאה

 טל
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 -סיורא טשינ רעבָא ךיז טָאה טרָאוו זייב ןייא ןייק .טייקנייש ןוֿפ עֿפש

 טשינ בָאה ךיא .טלּפַאצעגנ טָאה ץרַאה סָאד ןוא ל?יומ ןיימ ןוֿפ טשטילגעג

 . ..ןייּפ ןוֿפ טשינ טצַאלּפ סע יוזא יו טסווועג
 לא +
3 

 ןענעז !טונימ-נָאט עטצעל יד יו ,טקרעמַאב טשינרָאנ בָאה ךיא

 עלעקנוט ןניוצענּפױרַא טָאה טכַאנ עקידנעמוקנָא יד .ןדָאװעג ןשָאלראֿפ

 טכייל טָאה ןרעטשירעבליז ןענָאילימ ןשיוװצ .למיה ןעיולב ןֿפױא ןטיוה

 רימ ןוא ריצַאּפש ןגנַאל ריא טקוקעגכָאנ בָאה ךיא .הנבל עלופ ַא טניועג ךיז

 ,טשינ יז ןלעטשראפ ןגייווצ עטכידענ יד ווװ ,ָאד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא

 ,שוק ןעמעראוו ַא רימ טקיש ;וא רימ וצ ךיוא ּפָארַא יז טלכיימש

 ןוֿפ תודע ןא ןייז רעטעּפש יז טעוו ? רימ טימ ךיז יז טנגעזעג --

 ?-ימ טימ ןעשעג טעוװ סע סָאװ ,םעד

 טשינ ריד ןיא סע .קעוװא רימ ןעיינ םורא העש עכעלטע זיא --

 רעוועג-ןישַאמ םעד ,ןגָאז וצ ריד ןסענראֿפ ,ָאי ...וצ ךס ןייק ןבילבעג

 ...עילָאק רעניילק רעד רעביא טמענ

 .ווָאלדרעװס ,-מוש ןיימ ןעוועג עידומ רימ טָאה סָאד

 -ּפָארא ךיז טָאה ףונ רעד רָאנ ,םיוב ןיא טרַאּפשעגנָא ךיז בָאה ךיא

 עטצעל יד ןענעז סָאד זַא ,טסוװעג בָאה ךיא .דרע רעד וצ טשטילנעג

 ןוא ןעמוקוצ לָאמַאכָאנ רע טעוװ דלַאב ,טיוט ןוא ןבעל ןשיוװצ ןטונימ

 -עצאוויא זופ רעקוצ רָאטקָאד ןטימ סָאװ ,עבלעז סָאד ןעשענ טעוװ רימ טימ

 .רענאזיטדַאּפ עשידיי ערעדנַא עֶלַא טימ ןוא שטיוו

 וצ ןביוהעגַיָא בָאה'כ .קערש עשידניק ַא ןלַאֿפַאב ךימ זיא סע

 יד רַאֿפ ,רימ ןבענ ןנָארטענ ךיז טָאה סָאװ ,ךרָאש ןדעי רַאֿפ ןרעטיצ

 -עוװ ןיא ןשטייד יד רַאֿפ ,דימ ןוֿפ טייו טשינ ןציז סָאװ ,רעיַאזיטרַאּפ

 ןסיש טשינ וליֿפַא ךימ טעוװ ןעמ ביוא ,ןלַאֿפנײרַא ןעק דיא טנעה סנעמ

 ,רעוועג-ןישַאמ ןיימ רימ ייב קידנעמענוצ ,רקֿפה ףיוא ןזָאל רָאנ

 דמעה ענעסירעצ סָאד ,בייל ןכרוד ןעגנאנעגכרוד רימ זיא טלעק ַא

 .טניו ַא -ימ םורַא טכַאמעגנָא ןוא ןטייז עֶלַא ןיא ןזָאלבעג ךיז סָאה

 בָאה ,סוֿפ ןטזױלבטנַא םעד ןעלקיוווצמורא סָאװ טימ קידנבָאה טשינ

 -עגוצ ןוא ךעלעמייב-עדגאי יד ,ךעלעזערג עקימורא יד ,סירעגסיורא ךיא

 .טֿפלעהרעדניא זיב ייז טימ ךיז טקעד
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 וצ ןוא רעטייש ןקידנענערב םוצ טקוקעג ךיא בָאה ןקילבזהאנק טימ

 ךיז טָאה רימ .טמעראועג ךיז ןבָאה ןוא ןסעזעג םיא םורַא :ענעז סָאװ ,יד

 ,סוֿפ םעד ןעמעראוונָא ןוא רעטייש םוצ ןיינוצ עגר ַא ףיוא טלָאװעג

 -סיוא טשינ םענייק טימ טלָאװ ךיא ,טלעק ןוֿפ ןכָאטשעג ךימ טָאה סָאװ

 ייז ידכ ,ןירַא ןניוא יד ןיא טקוקענ טשינ םענייק ,טרָאװ {ייק טדערעג

 ...תונמחר ייז ןוֿפ גנַאלרַאֿפ ךיא זַא ,ןענייס טשינ ןלָאז

 ןייג ןוֿפ ןטלַאהענקירוצ חוכ רעקראטש א ךימ טָאה רעדיוו ןוא

 -עג שיורעגדדלַאװ םעניא ןוא םיוב ןיא טסערּפעגנייא ךיז בָאה ךיא ,ןיהַא

 .םעטָא םענענייא ןיימ טרעה

 טָאה רימ ,הומ םעד טסערּפעג ןבָאה ןעקנאדעג ערעווש-יילב ,עדעווש

 ןוֿפ לעֿפַאב ןרַאֿפ ךָאנ ןָא ךיז טבייה טיוט רעה זא ,טכאדעגסיוא ךיז

 . ..בַאטש

 !ט -- --

 טָאה ןיוש ןוא טננערבענוצ ןּפיל יד וצ םיוק טרָאװ סָאד בָאה ךיא

 סע זא ,דלאװ ןרעביא סע טנַארטעצ ָאכע רעד .זַא ,טכאדענ דימ ךיז

 .ללח ןרעטצניֿפ ןיא דלאוועג טימ ךיז טליונק

 ! ע מ ַא מ ,עמַאַאַאַאַאמ --

 ?ַאה ?ּפָארַא ןעניז ןוֿפ עקַאט ךיא ןיב ? ָאד זיא סָאװ רָאנ --

 רָאנ ,ןעמַאמ ןיימ ןעמענמורַא טלָאװעג טנעה יד טימ בָאה ךיא

 ןעזענ ךיא בָאה דלַאװ טָאטשנָא . .. .טלעטשרַאֿפ ץלא טָאה שינרעטצניפ יד

 -יילשענניירא ןיהא ןדעוו סָאװ ,ןשטנעמ ןוא רעבירג עֿפיט ,עסיורג ,רעבירג

 רע ,דרָאב רעסיורג רעד טימ עטַאט רעד זיא טָא . . . טייהרעקידעבעל טרעד

 רעטניה ..ייג עמַאמ יד ,ָאי ,עמַאמ יד ,-רעטנײװרַאֿפ ַא בורג םוצ ךיז טּפעלש

 טייג עצנַאג ַא החּפשמ ַא ,סרעטעֿפ יד ,רעדירב יד ןעייג ךָאנרעד ןוא םיא

 -עסיפ עכַאוװש יד ףיוא טפיול דניק לציפ ַא .טיוט םענעגייא םעד ןגעקטנַא

 ףיורעד ךיז טקוק רענייק ,ךיז טסייר סע ,טנייוו סע .רעטומ ןייז טכוז ,ךעּל

 ךיז ןשטילג עלַא ןוא ּפעק יד רעביא ןעשטשיווס ןליוק ןוא םוא טשינ

 .טולב ןיא םורַא ןעמיווש ןוא רעבירג עֿפיט רָאנ ,עֿפיט יד ןיא ןיירַא

 ! ע מ ַא מ ,עמַאמ --

 -נָא ךיז ןבָאה רימ ןיא זדעדָא יד ,טביױטראֿפ ךימ טָאה יירשעג סָאד
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 טימ סָאװ ןֿפײרגַאב וצ טרעהעגֿפױא בָאה ךיא ןוא ןןצַאלּפ 8 וע

 -וצ ייברעד ןיב ןוא טירט עכעלשטנעמ ךיז ןבענ טרעהרעד םָאה'כ

 ןקיאיוט ןיא טנעה יד ןבירעג בָאה'כ .ןייזטסווואב םוצ ןעמוקעגקיר

 קידנרעהדעד .ןרעטש ןסייה םעד טשיוװעג ןוא ךָאמ !טכייֿפ ןיא .,זָאדג

 ךיז ןניוצענסיוא ןוא רעטייש םעד ןשֶאלְרַאפ הרבח טָאה טירט עדמערפ

 -ענ-ךישַאמ םוצ טנעה יד טקערטשענסיוא בָאה ךיא .דרע רעד ףיוא

 ךיא זא ,תושר ןיימ ןיא טשינ רעמ ןיוש זיא דע זַא ,ןסעגרַאֿפ ןוא דעוו

 ..אנוש ןרַאפ לּקּפה ןיִּב

 ? זיא רעוו --

 ןצנַאג א ןריוטרַאפ קעדש ןופ ןוא טנעקרעד ךיילנ םיא בָאה ךיא

 טימ ...טרַאּפשענקױרַא רימ ןופ ךיז ןבָאה  עבלעוו םעטד טימ גראב

 .טעּפילכעג ןוא רימ ףיוא ןלַאפענפיורַא רע זיא רעּפרעק ןצנַאנ ןייז

 ! ! 0 םיליפ --

 -ענ טשינ בָאה'כ ןוא יינ ןעמוקענסיוא טרָאוװ סָאד רימ זיא סעּפע

 -וצפיוא קיטיינ זיא סע סָאװ וצ ,ןענָאמרעד סע ףראד רע סָאװ וצ טסווו

 :2 ןעמאנ ןטיוט א ןבעל

 ןיא ךיז טמעראוװעג ןוא ךיז וצ ןניוצענוצ םיא ךיא בָאה ךָאד ןוא

 ןיא טראװ סעדעי רָאנ ,ןנָאז וצ סעּפע םיא טכוזענ .,םעטָא .ןייז

 ןעמוװשעצ ךיז ןיא ןוא רעיײֿפ ןטסקינייװעניא ןוֿפ ילנ ןיא ןעננַאנעצ

 ןו= ןעכונעימטורא ךימ טָאה רע ...ןֿפיל יד טימ רירַאב ן-אפ ךָאנ

 ןוא ןיירַא ליומ ןיא סעּפע רימ טּפוטשענ ,לטנַאמ ןייז ןיא טליהעגנייא

 ... ןָאט סָאד םיא זָאל ךיא סָאװרַאֿפ טסווועג טשינ ןיילַא בָאה ךיא

 וד .טרָאװו א ךיז ןופ ןסירעגפיױרַא ךעלדנע ךיא בָאה !ַאשימ --

 - עו טשינ ךיז ךאמ ,דיי א ןיב ךיא ,קנעדעג ...ןעוװעג ןפייצ

 ;תש ןופ - היפ ןופ קעװא ימי
= 5 

 ? ןֿפָאלשעג .עקַאט .-יא ןיב
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 רַאּכ רעטרעוו עטצעל ענייז ןענָאמרעד טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא

 .ריפ ןופ קעװַא זיא רע ןעוו ,טסוווענ טשינ ךיוא בָאה ןוא ןפָאלשנייא ןיימ

 רַאֿפ ? טכַאנייב סעּפש ױזַא ןעננַאנעג בַאטש ןיא ןבָאה רע לָאז --

 ? םיא ןוֿפ טננַאלרַאֿפ סָאד ןעד ךיא בָאה ?ןטעב ןנעוװטעניימ

 רע וע .ןעננאנעג ויא רע וװ ,ןעוװענ סנייא ץֵלַא רימ זיא סע

 -רעד טשינ םיא סע ךיא בָאה ריִמ וצ טדערענ ןוא רימ ןבענ ןגעלענ זיא

 :טקנעדעג יאדווַא סע טָאה רע רָאנ ,טנָאמ

 -ענ םיא ךיא בָאה עװַאלבָא רעסיורנ רעד ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא

 ןייא ןופ ןבירטענ זנוא ןבָאה ןשטייד יד .טיוט ןרעכיז א ןופ טעװעטַאר

 ןבָאה רימ .ןעמעטָאּפָא ןוליֿפא זַיוא קידנזָאל טשינ ,ןטייווצ ןיא טרָא

 -דרעווס .ןרָאװעג קנַארק גנילצולּפ זיא רע ןוא ךעלטפניפ ןיא טלייטעצ ךיז

 ןיב ךיא ןוא ןֿפַאלטנַא :ענעז ַאשירנ ןוא ןַאוװיא  ,ווָאל

 ןייגסיוא ןזָאל טלָאװע;: טשינ םיא בָאה ךיא ,ןיילַא םיא

 כָארקעגנירַא ,סעציילּפ עניימ ףיוא םענייז ףונ ןרעווש

 זיא רע זיב ,עקשוּפיקַאבַאט ןיימ ןיא סענילַאמ ןוא סעדנַאי טכָאקענ

 .תוחוכ יד וצ ןעמוקענ קירוצ

 ,ךיא טשִיי ןעװ זא ,רע טקנערענ ? אשימ ,סָאד רע טקנעדענ - -

 ? טבעלעג טשינ ןיוש טנייה רע טלָאװ

 ,ןרעטש ןענַאילימ טימ טצעזענסיוא :עווענ זיא למיה רעיולב רעד

 יז ,ךעלדנקלָאװ עלעה ןיא טליהעגנמורַא טריצַאּפש טָאה הנבל עסַאלב ַא

 -בייל ןרָאװעג וצרַאה ןֿפױא רימ זיא סָאװרַאֿפ ַא ןָא .רעכעלייל עסייוו ןיא

 זיא'ס סָאװראֿפ ןוא ןענַאװ ןוֿפ טגערֿפענ טשינ ךיז בָאה ךיא ןוא רעט

 .:.?יוװא

 טסוק א ןיא |
4 

 2 א
 לע

 -טנפיוא -ימ טָאה ןעמ ןעוו ,נָאטרַאֿפ ןייז טזומעג ןיוש טָאה סע

 -סיורא ןסייהעג ןוא דרעּפ ןטלטָאזעגנָא ןא טגנאלרעד רימ טָאה אשימ .טקעוו

 ייווצ ןטירעגכדוד רימ ןענעז קידנגייוװש ןוא לענש .עקשזעטס רעד ףיוא ןרָאֿפ

 ןיא .ןדָאװעג ןריובעג נָאט ַא זיא קידננייוש ןוא רעטעמָאליק קילדנעצ

 טָאה גנַאל רעייז .בַאטש ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז העש רעבלַאה ןייא

 טֿפראדעג לָאמ רעקילדנעצ בָאה ךיא ןוא ,ןטלַאהענּפָא טרָאד ךימ ןעמ

 ךס א ףיוא ...שטייד ןטימ ןנָאלש טונ ךיז לעוו ךיא זַא ,ןרעכיזראפ
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 ןײטשטאגארג לאיסי

 ;יולב בָאה ךיא ןוא טרעֿפטנעעג ןגעװטעניימ ראפ אשימ טָאה ןנַארֿפ

 . .. ןבעל ןזָאל ךימ לָאז ןעמ ,ןטעב טֿפראדעג

 -סירב רעד ףיױא סיירכרוד א טיירגענוצ רימ ןבָאה גָאט ןבלעז ןיא

 .-עוועג-ןישַאמ ןיימ ןעמוקַאב קירוצ בָאה ךיא .עיניל רעווקסָאמ---רעק

 טָאה ווָאלדרעװפ זיולב ,עקרַאנירַאמ ןייז ןבעגענקעװַא רימ טָאה אשימ

 .ןבענענקירוצ טשינ לוויטש םעד רימ

 טנַאנעטיײיל דעד ,רעניימ רידנאמָאק רעיינ רעד טָאה געװ ןצנַאג םעד

 וצ טַאהעג ךעלטננייא ךיא בָאה םיא .,ןטערטענּפָא טשינ רימ ןוֿפ ַאשימ

 -יטרַאּפ רעזנוא זופ בַאטש םייב ןבעל טערָאנשעגסיױא ןיימ ןעקנַאדרַאֿפ

 , . . .ךַאירטָא ןשינַאז

86 



 עוואלבא רעד ןיא

 טליוו סע ,:עוו רעד טריֿפ סע ןיהווו טשינ טסייוו זנוא ןופ דענייק

 םעד ןוֿפ דימ ןיוש ןענעז רימ .עדַאקָאלב רעד ןוֿפ ,םעלק ןוֿפ סיױרַא ךיז

 ? ךיז טקידנע םונהינ רעזנוא ווװ ,ןעד טסייוו רעוו רעבָא .זנוא ףיוא געיעג

 ? ןשטייד ןייק ןַארַאפ טשינ ןעד ןענעז ווו

 ,ןשינעטסיוו ןוא ןּפמוז יד ,רעדלעוו יד ךיז ןעיצ גנַאל ךעלדנעמוא

 -נעטש ןוא דרע -עקידמַאז רעייז טימ רעֿפרעד עשיסורפסייוו עמערַא יד

 .טעמוא ןקיד

 לסיב סָאד טנערבראפ רע ,טצעזַאב טרָאד ךיוא ךיז טָאה אנוש רעד

 בילוצ ץלַא ןיא סָאד .תואובת ןוא רעזייה יד ,טייקמערָא עשיסורפייוו

 וצ ןֿפלעה םירעיוּפ עקיטרָא יד ןעמעוו ,רענאזיטרַאּפ עשיסוד יד ,זנוא

 .טנַאּפוקא ןשישטייד ןגעק ףמַאק םענעטלַאהַאב ,ןכיילג טשינ םער ןיא

 ןיא .ליומ ןיא טַאהענ טשינרָאנ ןבָאה רימ יוװ ,געט עכעלטע ןיוש

 ןבָאה ; רעסַאװ ןּפָארט ןייק טַאהעג טשינ רימ ןבָאה רעדלעוו ענעקורט יד

 ןבָאה דימ ןעוו .ןסענעג ייז ןוא ךעלמייב יד ןוֿפ סעדנַאי ןסירעג רימ

 ךָאמ םענוֿפ ןוא דרע יד ןבָארנענ ?גייווצ ַא טימ ךיא בָאה ,ץענרע טורעג

 -ַאװ גונעג רימ ןבָאה טציא .ןירַא ?יומ ןיא סנּפָארט טשטעווקעסיוא

 גָאטייב ,דרע רעקיּפמוז ףיוא רימ ןֿפָאלש טכַאנייב ! נונענרעביא ,רעס

 -ַאמ ןוא סעדגַאי ןייק רָאנ ,ינק יד -עביא זיב רעסַאװ ןיא רימ ןעייג

 ... ןַארַאֿפ טשינ ָאד ןענעז סעניל

 רימ ןְלעו ןעוו ? ןטלאהוצסיוא ידכ זייּפש ןעמענ רימ ןלעװ ווו ---

 ?טיורב ?קיטש ַא ןכוזראֿפ ןיוש

 -לַאוו םעד ךרוד ןדיינש סָאװ ,ןעיײסָאש עטיירב ןוֿפ נעוו-דייש ןֿפױא

 ןוא רעדלעוו יד זנוא רַאֿפ :;ןטֿפירשֿפיוא ערעזנוא ןעננעה ףונ ןקיד

 יד ןוֿפ ךיוא זנוא ייז ןבײײרטראֿפ טציא רָאנ "!טעטש יד ךייא ראּפ
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 ןײטשטַאנגַארג לאיסי

 יו ןעלנָאװ רימ ,ךעלדייב ערעזנוא ןזָאלראֿפ ןבָאה רימ ...רעדלעוו
 זִא ,טכַאנ ןייק ןוֿפ טשינ ןוא גָאט ןייק ןוֿפ טשינ ןסייוו ,ענעטלָאשרַאֿפ

 ...טכיזסיוא ןַא ןָא ןוא ףוס א

 ? ךיא ןוא --

 ,טרָאװ ַא טייצ וצ טייצ ןוֿפ וצ טֿפראוו ַאשימ סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו

 --ַאֿפ ןצנאנניא ךיא טלָאװ ,ןרענ ץנַאג םיא רעֿפטנע ךיא ןכלעוו ףיוא

 סע יוװ ,קירעביא ױזַא .קירעביא ןרָאװעג רימ זיא ץלַא ; ןרָאװעג טמוטש

 -- סיפ יד רעטנוא ךיז ןרענלַאװ סָאװ ,רעטעלב עטענַאיװרַאפ יד ןענעז

 ...טניוװ ןכרוד עטּפעלשרַאפ

 טבייר סָאװ ,טָאימעלוּפ רעד רעװש ןוא קידעכיא ךיוא טרעוו סע

 -עמָאליק -עקילדנעצ םיא נָארט ךיא תעב ,סעציילּפ עטציוושעגנָא יד

 ...טכענ יד ןיא יוזַא ןוא גָאטיײב יוזא .רעפרעד רעקילדנעצ ךרוד ,סרעמ

 ךיא .סורדראפ סימ רימ ףיוא ווָאלדרעװס טקוק טייצ עצנַאנ יד

 טסי-דראֿפ םיא : סייוו ךיא .טניוו ןקידמַאז ַא יװ ,ןקילב ענייז סיוא דיימ

 ןוא ןבעל סָאד ןעקנַאשעג רימ טָאה ןעמ סָאװ ...בעל ךיא סָאװרַאֿפ

 ...רע סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג רעבלעז רעד ןיא טציא ךיז ןוֿפעג ךיא

 עשטּפָאט גָאט םענעי טייז ?סעּפע טימ ןעד םיא ךיא רעטש ---

 רעדָא ,ד-ע יד .סוֿפ ןייא ףיוא רעסעוװרָאב ַא רעװעג-ןישַאמ ןטימ ךיא

 ;עטָאלב ןוֿפ סוֿפ םעד סיורא םיוק ּפעלש ךיא זוא ךייוו-רעטוּפ ןזיא יז

 ...ןָאט טשינ םירט ןייק רָאנ ןעק ךיא ןוא קיכעטש-?דָאנ זיא יז רעדָא

 יױזַא ןיוש רימ ןבָאה רעטעמָאליק קיצנַאװצ טרעדנוה יצ טרעדַיוה -- אי

 "יק ,טדערענסיוא טשינ טרָאװ ןייק םענייק טימ בָאה'כ .טכַאמענכרוד

 רעדָא קיצערק ןעוועג טלָאװ ךיא יו ,טדערעג טשינ ךיוא רימ וצ טָאה רענ
 .קנַארק קידנקעטשנָא

9 

 {+ סה

 = םיצוקמ ריפ טָאה ?ןעלרעב טיס ןרָאװענ ןיא סָאװ ןוא -- 57

 .ץרַאה זיא ןָאטעג ךָאטש

 !רוחב רעליווו ַאזַא ? םיא םימ ןרָאװעג עקַאט זיא סָאװ ? ַאה --

 -ע .ןסקיב זנוא ראֿפ טכַאמעג טָאה ןוא רעסָאלש א ךַאֿפ ןוֿפ ןעוועג זיא רע

 רמוא רע זיא ךָאד ןוא ןנָאלשעג שידלעה יוזא טייצ עצנאג יד ךיז טָאה
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 טנעה סרענַאזיטרַאּפ ןוֿפ ;ןרָאװעג ןסָאשרעד -- ,ןרָאװעג טכא-בענ

 ...ןלאֿפענ

 -עּנ םעלק ַא קנַאדעג א רעדיוו ךימ טָאה -- "! טפבעל וד ןוא , --

 ,ןפלָאהעג ריד טָאה אשימ ...ןטעבעגסיוא קידלפש ױזַא טסָאה וד .ןָאט

 .? ַאה ,טַאהענ טשינ ַאשימ ןייק טָאה ,לרעב ,רע ןוא

 טלָאװעג ,טסוק א ןיא ןטלַאהַאב ןענופענ םיא טָאה ווָאלדרעװפ ! אי

 -- סָאװ זַא ,טרעפטנעענ םיא טָאה ?רעב ןוא סקיב יד ןעמענוצ םיא ייב

 עכעלטע םיא ןבָאה ,ונ .ןבענקעװַא טשינ רע טעו סקיב יד רָאנ ,סָאװ

 ןיוש ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא --- |ײרַא בַאטש ןיא טּפעלשעג רענַאזיטרַאּפ

 ...טנקסּפענ

 ןיוש רעטעּפש העש ַא טָאה ךוטסַאּפ רעקירעי-ךצעביז רעד ַאילַאק

 -ַאנטַאיּפ ַאנ יסַאשט , יד טימ ךיז טניײֿפעגסיױא ןוא נוצנָא ןייז ןנָארטעג

 טָאה רע סָאװ ,("רענייטש ןצֿפוֿפ יד טימ רענייז רעד ,) "ךַאיימַאק טַאצ

 ...ןעמוקַאב טעברַא ןייז רַאֿפ

 ןבָאה ?טנאה יד טרעטיצענ טשינ טידנַאב ןנניי םעד ייב טָאה --

 ןענעז רימ ןענַאװ ןופ ,טרָא םענעי ףיוא ?ןעלרעב טימ "טקידנעעג , טרָאד ייז

 רַאֿפ טזָאלעג םיא ןעמ טָאה רשֿפא ןוא ? קעװַא רעטעּפש געט ייווצ ןיא

 ? ןקיניײּפראֿפ םיא ןלָאז ייז ? ןכַאמ סע ןלָאז ייז ? ןשטייד יד

 ייב ןעמ טָאה -- לייטרוא םעד ןבעגעגסיורא טָאה בַאטש רעד ---

 יד טקנעדענ טונ ךָאנ טָאה סָאװ ,באטש רעבלעז רעד .טלייצרעד זנוא

 א וצ ןעננורּפשענוצ ןיילַא רענייא זןיא לרעב ווװ ,בוסָאק ןיא טכַאלש

 -נײרַא ןוא ןבעל ןייז טלעטשעגנייא ןַאד טָאה רע ! ײשנַארט ןשטייד

 ןלָאז רימ זַא ,טכעלנעמרעד טָאה סָאד .ןטַאנַארג עכעלטע ןיהא ןֿפרָאװעג

 ..טכַאלש עקיזיר ַאזַא ןעניוועג ,טָאטש יד ןעמעננייא

 ןעמָאנ ןייז .טנעה יד ףיוא ןנָארטעג ןעלרעב ןעמ טָאה טלָאמעד

 ,שטיוועיאלַאקינ יאלָאקינ ןוא עװקסָאמ ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא

 -עֿפרעביא ןייז דַאֿפ זעלרעב טביולעג ךעלטנֿפע טָאה רידנַאמָאק רעזנוא

 ...עקטנַאזיטרַאּפ רעד תבוטל טייקנבעג

 ןכָאװ עכעלטע .קירוצ טייצ דעננַאל ַא טימ ןעוועג זיא סָאד רָאנ

 = -ןץיוש

 -ענסיורא טָאה'מ רעדייא ,העש רָאּב ַא -- בַאטש ןיא קידנעײז
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 ןײטשטַאנַארג ?איסי

 טשינ לע ךיא :ןגירשעג לרעב טָאה -- םיא רעביא לייטרוא םעד ןגָארט
 ייב ָאטעג ןיא טעבננעגוצ יז בָאה ךיא ?טרעה ריא !סקיב יד ןבעג

 טנעק טליוו ריא ןעו ...טולב שידיי ןסָאנרַאֿפ ריא טימ ןבָאה סָאװ ,יד
 ,ץלא ןיא סָאד ?טרעה ריא ...עבלעז סָאד ןָאט ךיוא רימ טימ ריא
 ; .,.ןטאז וצ ךייא באה ךיא סָאװ ,ץלא זיא םָאד

 ןוא וואלדרעװס .באטש ןופ קידנעײגסױרַא ,ןעזעג םיא בָאה ךיא

 ;ןגָאלשעצ ןעווענ זיא רע .טנעה יד רעטנוא טריפעג םיא ןבָאה ַאשירג

 ךימ לאו סאו ,בווט א טכוזענ ןאד בָאה ךיא ;טלייבעצ - םינּפ סָאה

 ןקוק וצ םיא טמעשעג ךימ בָאה ךיא ...ןעננילשנייא טייהרעקידעבעל

 - ףךױ טכאד -- ןוא ןטכיולענ יױזַא ןּבָאה סָאװ ןיירא ןניוא יד ןיא

 רַאפ ןוא ? אה :טנָאזעג רימ ןטלָאװ ייז יוװ ,רימ וצ טלכיײמשענ ךיוא

 -דרעוװפ ...? רידנַאמָאק םייב ןבעל סָאד טלטעבעגסיוא ןעמ טָאה ריד

 :..רבה ןייד ןייז קירוצ סעװ טאל

 יװ םוקמוא אזַא ןנעקטנַא ןבעל סָאד זיא סע קיליב יװ ,יוא ---

 .טכַארטטענ ךיא בָאה -- ...סלרעב

 ! ןנָארטרַאפ טשינ ךיד ןעק ןעמ ןוא -- טסבעל --

 -ָאנשעגסיוא טסָאה וד !ּפיליֿפ ,עיציבמַא ןייק טשינ טסָאה וד --

 ןוא ןוָאלדרעװס טימ ןעמַאווצ ןייג ןענעק וצ ידכב ,געט ?סיב ַא טער

 ךָאנ ןיא סע ,טרַאװ : רהסכ ריד וצ ןגָאז סע ןקילב סנעמעוו ,ןענאוװיא

 ...יװַא טשינ ךָאנ טביילב סע ! טקידנעעגָאטשינ
 א

 עדעי טּפיול ,שטיוװעצַאוװיא ןוֿפ ךוטסַאּפ רעד ,עילָאק רעניילק רעד

 ןסעװרָאב ןייא טימ ךיז ןּפעלש}ץימ ןוֿפ טכַאל ןוא ײברַאֿפ טונימ רָאּפ
 לטניב א זדלַאה ןיא טקיטש סע ',ןרָאצ רעד רימ ןיא טנערב סע .. .םּוּפי
 . .- ןֿפראוווצסיורא סע וװ טשינ בָאה ךיא ןוא תוללק

 רימ טשינ םיא טכַארט רע ,?וויטש ןטכער ןיימ טגָארט ווָאלדרעװװפ
 פִא רימ ייב ךיז טקילֿפ טיוה יד סָאװ ,טשינ טרַא םענייק .ןבענוצקירוצ

 .טולב סופ ןופ טניר סע סָאװ ןוא

 -יל יד ןיינרעבירַא טפרַאדעג ןבָאה רימ .נָאט ַא ייברַאפ זיא ױזַא

 ,טריּפשעגסיוא זנוא טָאה גנולײטּפָא עשטייד א .עווקסָאמ--קסירב עינ

 -עז רימ .ןטַאַיַארג ןוא ןליוק טלנָאהעצ ךיז ןבָאה ּפעק ערעזנוא רעביא
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא
"?7 

 = "יה יװ דמַאז סנפיוה .ךיוב ןפיוא ןכָארקעג ,ןלַאפעג ןוא ןפָאלעג ןענ
 יו ,ןטיוצ-ןוז עקיציּפש .ליומ סָאד טקַאּפרַאפ טָאה ביוטש-ךלַאק רעס 6

 .סעיציזָאּפ סאנוש םוצ קילב םעד טלעטשראֿפ ןבָאה ןטָארד עטילגעגנָא

 ,ררע רעטכייפ רעד ףיוא ןזיוה ענעטַאװ יד טימ טרַאשעג ךיז בָאה ךיא

 -נָא זיולב ךימ טלָאװעג ,רימ םורא ןֿפָאלעג קיגאזניז ןענעז ןליוק יד

 ...ןזיװַאב טשינ ןוא --- ןריר

 ליוק ַא ןוֿפ ףייֿפ ַא .טרעיודעג סע טָאה ןטונימ יו רעמ טשינ

 -ניא רעבָא ,סיױרָאֿפ גנו-ּפש ַא ןוא סָאש ַא ...ךיוב םעד ּפעלש א ןוא

 ןבענ ןגעלעג זיא סָאװ ,רעשדלעֿפ רעד ,אקדעֿפ ןזיא גנורּפש ַאזַא ןטימ

 -עג ץימש א רימ טָאה טנַאה עטקַאהעגּפָא ןייז . . . ןרָאװעג ןסירעצ ,רימ

 ,םינּפ ןטקיטָאלבראֿפ ךיוא ױזַא םעד ןיא ןָאט

 ןענעז יײסָאש טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןענוֿפעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ךיוא בָאה ךיא .ןסערֿפעצ ייז ןטלָאװ זיימ יו ,:עוװענ ןזיוה ענעטַאװ יד

 ה..לוויטש ןטייווצ םעד ןריולראפ

 ךיא .ןלעפ סע זנוא ןופ ?פיוו ןוא רעוו טסווועג טשינ ךָאנ ןבָאה רימ

 ןגעו טכַארטענ בָאה ךיא ,טמעטָאעג רעווש ןוא זָארנ ןֿפױא ןנעלענ ןיב

 עקַאט .טלקַאװעגנ ךיז טָאה ןבעל ןופ לרוג רעד עכלעוו ןיא ,ןטונימ

 -וצ ,עטונ ַא ?טונימ א ןעד זיא ננַאל יװ ןוא .ןטונימ יוװ רעמ טשינ

 טסנעק .העש ַא ןוֿפ ?טסקיצכעז ַא יו רעמ טשינ טרעיוד טונימ ענעדירֿפ

 יז לָאמַאכָאנ ןוא ריא ךָאנ ןעקנעב ,ריא ןנעוו ןעמיורט ןבעל ץנַאג ַא

 טכַאלש ןיא טונימ א ...טייצ טָאה טונימ עטכעלש א רָאנ ; ןבָאה טשינ

 סָאװ ריא ןופ טסליוו ...דנוקעס קיצכעז עצנַאג ןענעז סָאד !טרעיוד

 -ימ לטסקיצכעז ַא ןיא טסנעק !טרעיוד יז ןֹוא -- ןרעװ רוטּפ רעלענש

 ץכערק ַא ןבעג וצ וליפא ןזייוַאב טשינ ןוא ןבעל סָאד ןרילראפ טונ

 ;.:ייברעד

 -עג ןבָאה ,ןעקדעפ ץוח ַא :טלייצעגרעביא ךיז רימ ןבָאה ורּפִא ןכָאנ

 .ווָאלדרעװװס ןוא ןָאטנַא טלעפ

 םיא ךיא לָאז יצ טסווװװענ טשינ ךיא בָאה ,ןווָאלדרעװס ךייש סָאװ

 רעד ,ווָאלדרעװס ןעוװעגנ דָאש ַא רימ ןזיא סע .טשינ רעדָא ןדעיודַאב

 ךימ ןכעטש ךעלדנע סָאװ ,ןעוועג ןדירפוצ ךיא ןיב ךָאד ןוא ןאזיטרַאּפ

 ...ןקילב עזייב ענייז טשינ ןיוש
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 ןײטשטַאגַארג לשיסי
 עט טי יע 1 יי א איי

 ,טריסַאּפ טשינרָאג טָאה ןווָאלדרעװס טימ רָאנ

 .ןיירא דלַאװ ןיא ןּפעלש וצ טגיערבעג ךיז רע טָאה טכַאנייב טעּפש

 ךיז רימ ןבָאה .רע ןיא סָאד זא ,טסווװעג טשינ בייהנא ןיא ןבָאה רימ

 -עסיש ַא ןענעפע וצ ןעוװעג טיירג ןוא רעמייב רעטנוא טקעטשענסיוא

 טָאה רע .טנעקרעד םיא רימ ןבָאה רעטנענ ןעמוקענוצ זיא רע ןעוו .ייר

 ןבָאה ,ןדנובענפיוא םיא טָאה רע זַא ןוא קַאז ןרעווש ַא ןפרָאװעגּפָארא

 -על ַא ןופ ןניוא עסיורג ,עטרעדנוווראֿפ דָאֹּפ ַא טקוקעגסיױרַא טרָאד ןוֿפ

 ...םּפעש ןקידעב

 -ענ טָאה ,ןנייוצ טימ טקעדרַאּפ ,ללח םענעבָארנענסיױא ףיט ַא ןיא

 .שיילפ סָאד טכָאקעג ךיז טָאה סרעמע עכעלפטע ןיא .רעטייש ַא טרעקַאלֿפ

 -ענש סָאװ ךיז לָאז סע ,טרַאװעג דלודענמוא ןדליוו ַא טימ ןבָאה רימ ןוא

 רע יוזא יוװ ,טלייצרעד ווָאלדרעוװס טָאה רעייפ ןליטש םורא .ןכָאקּפָא רעל

 סּפעש רעד ןּפוא ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ןוא "ןסירענּפָא , זנוא ןוֿפ ךיז טָאה

 ,ןסעזעג יוזא קילעּפוצ ןיב ךיא .טנעה יד ןיא ןלאֿפעגניירא םיא זיא

 טָאה ווָאלדרעװװס ,םיא ןופ טלעטשראֿפ ןצנַאגניא -ימ טָאה רעייֿפ סָאד זַא

 ךיא ןוא ןכוזוצסיוא ךימ טריבודּפ טשינ ,רימ ףיוא טגערֿפעג טשינ ךיז

 . .. ןעוועג רַאבקנַאד קידתמא ראֿפרעד םיא ןיב

 ןבענ רענייא ןנעלעגנ הרבה זיא ןדנובעגנעמַאזוצ יוװ .טכַאנ עפיט

 ךיא רָאנ ,טּפעלקענ ךיז ןניוא יד ןבָאה רימ ייב .טעּפָארכעג ןוא ןטייווצ

 -עננָא יד ןּוֿפ קיטייו רעד טָאה סָאד ,ןֿפָאלשוצנייא ןזיוװַאב טשינ בָאה

 ןיא ןירַא טצכערקעג ךיא בָאה .ץרַאה םייב טמעלקראפ סיּפ ענעלאווש

 . . . ןסיוו טשינ ןוֿפרעד לָאז ?לח רעליטש ,רערעטצניפ רעד זַא ,ךיז

 {נייז ןעקנופ עטצעל יד ,רעטייש רעד ןעגנַאנענסיוא זיא ױזַא ןוא

 יד .ןטלַאהַאב טרָאד ץענרע ךיז ןוא ןנייווצ יד וצ ןֿפָאלעגֿפױרַא ןענעז

 ןוא ךעלרעייפ עטצנ}יל יד ןוֿפ ץנאט םעד טקילבעגכָאנ ןבָאה ן:יוא עדימ

 ןֿפיוא ןקילב עטצעל ענייז ןוא ?כיימש ןטצעל סלרעב ןעזרעד טרָאד בָאה'כ

 .} טוט םוצ רעװ

 טלָאװעג טשינ ןוא טנעה יד ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעגנייא בָאה ךיא

 ר"ד םעד ןוא {עלרעב : ןעזרעד ןעמעֶלַא רעדיוו בָאה ךיא דעבָא .ןטכַארט

 -ידיי עלא ,עלא ןוא עּפורג ןייז טימ ןיקצַאלבוב ; שטיװעצַאוויא ןוֿפ רעקוצ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 א .דלאו ןיא ןֿפָארטענ ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,דענַאזיטרַאּפ עש

 -ענ טקינייּפרַאֿפ ןוא ןסָאשרעד ,ןעמוקענמוא ןענעז ייז ןוֿפ לייט רעסיורג

 ןגָאלש ןעמוקעג ןענעז ייז וו ,דלַאװ ןיא רָאנ ,ָאטענ ןיא טשינ ,ןרָאװ

 ןיא ןֿפָארטעג ייז טָאה טיוט רעד .ןשטייד יד ,רעדרעמ ערעייז ןנעק ךיז

 ...בַאטש ןשינאזיטרַאּפ ןוֿפ לעֿפַאב ןטיול ,-ענַאזיטרַאּפ ןוֿפ דלַאוװ

 .ןייגסיוא ןעמונעג טָאה טכַאנ יד יוװ ,טקרעמַאב טשינרָאג בָאה ךיא

 .שינעטלעהַאב רעזנוא וצ געוװ ַא ןנָאלשענכרוד ןבָאה ןסַאּפ-טכיל עלעה

 ןוֿפ ךס א ןוא הליֿפת ןגָאז ,ןקעוװרעביא ןעמונעג ךיז ןבָאה ךעלענייֿפ

 יר ףיױא ףיורא קירוצ ןענעז - - ירפ וצ ךַאנ זיא'ס וא ,קידנעעו

 .זנוא םורא ןרָאװעג ?יטש רעדיוו זיא סע .ןֿפָאלשעגנײיא ןוא ךעלעגייווצ

 -םיורא טנעקעג טָאה סָאװ ,יירשעג ַא ןנָאדטענ ךיז טָאה רימ ןיא

 -עג טָאה סָאװ ,יירשעג ַא ,ןעלצרָאװ ערעייז ןוֿפ רעמייב-דלַאװ יד ןסייר

 -רַאֿפ טשינ ןיא סָאװ ,רענאזיטרַאּפ עשידיי יד ןוֿפ טולב םעד ראֿפ טנַאמ

 -ינַאזיטרַאפ ,"ענעגייא , ןופ ,הלאוו ןיא רַאנ ,טכַאלש ןיא ןרָאװעג ןסָאנ

 -...ןקיוק עש
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 ...געט ענעי ןיא

 אקשימ םעניילק םעד ,ןוא רימ זעמ טָאה ןלאֿפעגוצ זיא טכַאנ יד ןעוו
 -רַאק ןעננערב ןייג וצ לעֿפַאב םעד ןבעגעגרעביא ,ןֿפורעג םיא ןבָאה עֶלַא יו

 ,ןיינ ןלָאז רימ ןיהווו טגָאזעג טשינ זנוא טָאה'מ .עּפורנ רעד רַאפ לפָאט

 -ייֵל ייווצ ןעמוקַאב ןבָאה רימ .ןעמענ לֿפָאטרַאק יד ןלָאז רימ ןענַאװ ןוֿפ

 סָאד ןוא עלוֿפ ןעגנערבקירוצ טֿפרַאדעג ןבָאה רימ עכלעוו ,קעז עקיד

 6 יו .ץֶלַא זיא

 -ענ ,"ןעננולשענּפָא-א , טכייל יױזַא טשיִי לעֿפַאב םעד ובָאה רימ

 | ,קעװַא ןוא ךיז טימ רעוועג סָאד ןעמונ
 -שזעטס-דלַאװ רעסיירב א ףיוא קידנעמוקסיױורַא .טכַאנ עקידזומת ַא

 טָאה סָאװ ,הנבל רעלופ-קידכעלייק רעד טימ טיײירֿפרעד ךיז רימ ןבָאה עק

 -עג ךיז טָאה רימ .שינעטכידעג-דלַאװ רעלעקנוט רעד ןיא ןטכױלעגניירַא

 ןַא ,ןנָאזנָא ליוו ןוא ןסַאלעג ױזַא זנוא טימ יז טריצַאּפש סָאד זַא ,טכַאד

 וצ ווו ןזייוו ,ןטײלגַאב זנוא טעוװ יז ;ןבָאה טשינ ארומ ןייק ןלָאז רימ

 ...לרלעֿפ ןיא ןעניֿפעג וצ ייז ווו ,לֿפָאטרַאק ןעמענ

 -עג ןסירעגרעביא דלַאװ ןיא טייקליטש יד זיא קידנעייג ױזַא ןוא

 ךיז ֿבָאה ךיא .ןנָארט-עד זנוא וצ ךיז טָאה ָאכע רערָאלק טשינ א .ןרָאװ

 עניד :ָאי -- ןוא רעוא סָאד טציּפשעגנָא ,דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא

 ןענעז סענר עטלייצעג ,טירט רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה ךעלעגייווצ

 .טנעָאנ רעד ןוֿפ טרעהרעד ןיוש ךיז ןבָאה טירט עכעלטייד ןוא ןֿפָאלעגּפָא

 -- ַאקשימ רעניילק רעד ןוא רעוועג-ןישַאמ ןיימ טלעטשעננָא בָאה ךיא

 .סקיב ןייז

 ןסקַאװעגסיױא ןדייב זנוא ןשיוצ זיא ךדרע רעד רעטנוא ןופ יו

 . ..שטנעמ רעקידעבעל ַא
 רעד ףיוא טייֿפעגסױרַא ,טנעה יד רַאֿפ ןָאטעג םענ ַא םיא ןבָאה רימ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןיימ ...ןוא .ןָאט וצ ןבָאה רימ ןעמעוו טימ ןעז טלָאװעג ,עקשזעטס

 .טריזירטקעלע יװ ןָאטענ רעטיצ ַא טָאה ןטלַאהעגנ םיא טָאה סָאװ ,טנַאה

 טימ יו ,ןכָאטשענכרוד ןקילב יד טימ ,ןיינ ,טקוקעננָא ךיז ןבָאה רימ

 -עקס-שטנעמ ַא ןענַאטשעג זיא רימ ראפ .ןעוועג גונעג זיא'ס ןוא ןזיּפש

 .לּפע רענעטָארבעג ַא יו ,ןּפמורשעגנייא ,ןייב ןוא טיוה --- םינּפ סָאד .טעל

 טייקכיוה ?יֿפוצ ןוֿפ טלָאװ רע יוװ ,ןגיובענרעביא -- ףוג רעכיוה רעד

 -!יירַא ןוא שיסור טדערעג טָאה רע .דרע .רעד וצ ןסקַאװּפָארא ןעמונעג

 ןיב ךיא ,רעטרעוװו עשידיי קינייו ,ן-עה טשינ לָאז אקשימ ,טלנומשעג

 ןופ עּפורג רעשידיי רעד ןופ ןַאזיטרַאּפ ַא זיא רע זַא ,ןרָאװעג ריווועג

 ןדיי ייב ןעמונעגוצ טָאה'מ תעב ,עװַאלבִא רעד ןיא .רעדלעוו ערעזנוא

 ,טונ ןעק רע עכלעוו ,רעדלעוו יד ןיא ,רעהַא ןֿפָאלטנַא רע זיא ,רעוועג

 ןטייצ עקילָאמַא ןיא ,לָאמנייא טשינ ןוא רעיונעשזוד ַא זיא ןייֵלַא רע לייוו

 .הרבח רעשידיי טימ טגנערברַאפ ָאד רע טָאה

 -טנעעג רע טָאה ,דלַאוו ןיא ךיז טניפענ רע ווו ,ענַארפ ןיימ ףיוא

 רעדליוו ַא רָאנ רעכלעוו וצ ,ערָאנ רעטריקסאמראפ א ןיא זא ,טרעֿפ

 עקַאט ןיא סָאד ןוא ,בורג םעד ןיא שהָאד .ןבָארנרעד ךיז ןעק ריזח

 ...ןליוק :ונענ ןוא סקיב ןייז ןניל רע טָאה ,ןעייטש רימ וװ ָאד שממ

 ןיא ןוא שיסור ןיא םיא וצ טדערעג ךיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,בָאה ךיא

 טשינ טָאה ַאשימ עכלעוו ,רעטרעוו "טעבנגרַאֿפ , ךיוא דייד יד ןשיווצ

 , ..ןײטשראֿפ טֿפראדעג טשינ ןוא ןענַאטשרַאֿפ

 ןוא ןעווענ בשיימ אקשימ רעניילק רעד ךיז טָאה ןדער ןטימ ןיא

 -הרבח, םעד ןטלַאהרַאפ רימ ןפרַאד גנוניימ ןייז טיול זַא ,טגָאזעג רימ

 וצ ןבענעג םיא בָאה ךיא .עּפורג רעזנוא וצ םיא ןלעטשוצ ןוא "ןַאמ

 -םיוא טשינ לעפאב םענעמוקַאב םעד טשינ ןרָאט רימ זא ,ןייטשראפ

 ,רעקיטכיוװ זיא סָאד ןוא לֿפָאטרַאק ןעננערב וצ זיא ךַאז רעזיוא .ןליֿפ

 -נייא :נאל ךָאי .שטנעמ ןקידנעקנַאלבמורא ןא טימ ןייז וצ ?ּפטמ ךיז יו

 רוחב רעיונעשזור רעד .ןבענעגכָאנ ךעלדנע רע טָאה ןַאקשימ טימ ןהנעט

 ןיא ןכירקוצניירא רעטעּפש ןטונימ ןיא ידכב ,קעװַא ,ןדנוװשרַאֿפ זיא

 לסיב ןיילק ַא ןבעגענטימ ,ךיז ןענענעזעג םייב ,םיא בָאה ךיא .ערָאנ ןייז

 -קעוא ךיז טימ ןעמונענטימ טַאהעג בָאה'כ סָאװ ,קַאבַאט ןטלשירקענ

 .עּפורנ רעד ןוֿפ קידנעייג
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 .ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןעוו ,טכַאנייב טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 -ענ טָאה ןוא קירעגנוה ןעוועג זיא םלוע רעד ,ןֿפָאלשענ

 .ןיירַא ליײומ ןיא ןעמענ סעּפע ןענעק וצ טייהנגעלעג רעד ףיוא ?רַאװ

 ירד ןיא ןפפרָאװעגניײרַא לּפָאטרַאק יד רימ ןבָאה קעז

 ראל ,טיירנענוצ ןעוװעג !יוש ןענעז עכלעוו ,רעסאוו טימ ןעלסעק ייווצ

 טשיי ךָאנ ךיז טָאה רעסַאװ סָאד רָאנ .רעייֿפ ןֿפיוא ייז ןלעט

 -םיורא ןעמונעג לּפַאטרַאק יד טָאה םלוע רעד יו ,טמעדאוועגנָא טכער טָאהעג

 -עז ייז זא .לֿפעל טָאטשנָא עו עא עניד טימ לסעק ןוֿפ ןּפעלש
 ןעלסעק יד ןיא ךּפ ןייק זיא ,טכָאקענּפָא ןעוועג תמא ןַא ףיוא ןיוש ןענ

 .ןבילבענ טשינ

 3 -עיאלָאקינ יאלָאקינ יי ןעג 7 טָאה ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ,סננרָאמוצ

 ךימ קידנעמענ ןוא טסירנַאב ךעלֿפעה ךימ טָאה רע ,רעטעדטרַאֿפ סשטיוו

 םונימ רָאּפ ַא .רעמייב ןשיוװצ רימ טימ טריצַאּפשענ;קעװַא םערָא

 ןייק טימ טשינ ,רע טָאה ךיילנ ןוא

 יי 5? עי 2 ז+ טי 4: + +
1 

 = שי 8 5 צו צ = 24 יז
: 1 

 ױ 2

 -ענ ןטכענ טָאה ריא ןכלעוו ,דיי םע ּו

 וװ ? טנַאזעג ריד רע טָאה סָאװ ? ?ּפָאטרַאק

 טסעוװ וד ביוא ןייז רעכיילג טעוו'ס

 : ! ץלַא שממ ,ןלייצרעד 'ץלא ןאזיטראפ

 םוש ןָא ּבָאה ךיא ןוא דרע רעד היוא טצעזענוצ ךיז ןבָאה רימ

 ליומ ןיא ךעלעטעלב עלָאמש יד ןעמונעג ,ךעלעמייב-עדגאי ןסירעג הנוכ
 זַא ,טקרעמַאב ,ןקילב יד קידנבייהפיוא ,בָאה ךיא .ןעוועג הרג הלעמ ןוא

 טוט ,רעטעדטרַאֿפ סווָאקָאבָאב רידנַאמָאק םעד ,שטיווָאלװַאּפ ידָאנירג ךיוא

 ,ךיא סָאװ ,עבלעז סָאד קילעּפוצ

 ּבָאה ךיא ןוא ןקילב עקידנשרָאֿפ טימ טקוקענ רימ ףיֹוא טָאה רע

 זַא ןוא טמַאלֿפ םינּפ ןיימ ןַא ,טליֿפעג ,ןטלַאהַאבסיוא טשינר ו
 ,ןענערב רָאנ ,סיוא טשינ ןעַייד סָאװ ורערט ןעלקניֿפ { 6 ע:יימ ןיא

 .ןענעקודט

 -עג רעדלימ ןקילב סירָאנירג ןענעז ,ןטונימ יײברַאֿפ ןענעז'ס זַא

 :ןָאטעג נערפ ַא םיא ןוא טייהנגעלענ יד טצונעגסיוא בָאה קעש .ןרָאװ

 טיעקַעג ךימ רע טָאה וטסכארט סנױזַא סָאװ ןוא ! רידנַאמָאק --

 רעתמא ןַא יו



 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 יו ,הצע ןא יוװ דעמ טשינרָא: ?טלָאװעג רימ ןוֿפ רע טָאה סָאװ ? ןגערפ

 ,ןבעלרעביא ייז ןוא ןשטייד יד ןנָאלש רעטייו ןענעק וצ  ױזַא

 טָאה ?סָאװ ...ערָאנ ןייז זיא טנוה א יוװ ןיינוצסיוא טשינ יוזא יװ

 -נַא יװ ,ךיא יו אנוש םעד ןנָאלש זוא ןבעל וצ טכער ןייק טשינ ןעד רע

 ? שטיװָאלװַאּפ ירָאנירג ,ןיילַא וד יוז ,ערעד
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 טשינרָאנ ךיז בָאה ךיא ןוא קעװַא טַאהעג גַיַאל ןיוש ןיא ירָאנירג

 ןיא רע סָאװ ,טרַאעג טָאה ךימ .היבח ןיימ וצ ןיינוצקירוצ טלייאעג

 ןורכז ןיא בָאה ךיא .טרָאוו קיצנייא ןייק רימ קידנרעפטנע טשינ קעוַא

 לָאז'כ זא ,ןעזעג טשינ ןוא טנָאזעג םיא בָאה'כ סָאװ ,סָאד טרזחעגרעביא

 . ..טּפַאכעגסױרַא זיא-סע-סָאװ טימ ןבָאה ךיז

 -ַאּפ-ןוז טקיטעּפשרַאֿפ ַא טלסּפָאהע;גמורא טָאה רימ ןוֿפ טייוו טשינ

 -י-ַא קירוװעוװו א יו ןוא םיוב ַא ףיוא ףיורא גנילצולּפ זיא סע .ל?קיס

 יד ןוא טרעיודענ גנַאל טשינ טָאה סע .ןטייווצ א ףיוא טצנַאטעגרעב

 נעוו וטיירב םעד ןופ ןעמוקענ זיא יז ,דלַאװ םעד טקעדענוצ טָאה טכַאנ

 -ענסיוא ךיז טָאה רעמייב יד רעביא ,ךייה רעד ןיא .סעטסוק יד ןוֿפ ןוא

 .ןרעטש ןענָאילימ ןוא למיה רעיולב-טעמַאס ַא טיירּפש

 טרָאד .טגערֿפעג -ימ ,עטסקינייװעניא ןא ,םיטש ַא טָאה ? וד {וא --

 -נוה ,רעקוצ ראטקאד נעװ ןפיוא ...רוחב רעיונעשזוד א ָאד . ..לרעב

 ושיגַארט ןייז ,ףוס ןייז ךיז טָאה רעדעי ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעטרעד

 ַא ...ןבעל אקוד ?ַאה ? ןבעל ץלַא-ךָאנ ךיז טליוו ריד ןוא םוקמוא

 ךאלמ רעבלעז רעד טשינ טרעיול סעציילּפ ענייד רעטניה יצ ,קפס רעסיורג

 ...ייז ףיוא טרעיולעג טָאה סָאװ ,תומה

 ףיוא ץזָאלענכָא: טשינ טָאה סָאװו קיטייו ַא ןסערֿפענ טָאה ךימ

 -וצ רָאטקָאד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןסע;רַאֿפ טלָאוװעג בָאה ךיא .ענר ןייק

 געט ענלצנייא .ןויער ןוֿפ ןזָאלוצסיורא טשינ .סע ידכב ץלַא ןָאטעג ןוא רעק

 ? ןעקנעדעג וצ טשינ סע ךעלנעמ ןעד זיא ,יײברַאֿפ םעד טייז םיוק ןענעז

 רעזנוא ןופ ןיינוצקעווא טיירגענ ךיז רימ ןבָאה נָאט םענעי ןיא

 -וצקעווַא ןרָאװעג טגַארטפױאַאב ןענעז עּפורג רעזנוא ןופ עכעלטע .דלַאװ

 ,ןעניֿפעג טּפראדענ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעקוצ רָאטקָאד םעד ןכוזֿפיוא ןייג

 יד וװ ןלַאטרַאװק יד ןוֿפ םענייא ןיא ,בַאטש ןוֿפ סעיצַאמרָאֿפַייא יד טיול
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 םעד ןדלָאמעג ןוא טכוזעגֿפױא םיא ןבָאה ייז .ןעמוקעגרָאֿפ זיא עװַאלבָא

 .רעדלעוו רעיונעשזור יד ןיא זנוא טימ !ןייגטימ ןנעוו בַאטש ןוֿפ 7

 ןיא דניק ןוא ױרֿפ יד טיירנעגוצ ,ןטנעמַאקידעמ יד טקַאּפעגנייא טָאה ר

 ,העוט ךיז זיא רע זַא ,גָאז ַא גנילצולּפ םיא טינ ווָאלדרעװס רָאנ ,ןײרַא געוו

 .עּפורנ רעזנוא טימ א וצ טכער ןיילַא רע ןזיולב טָאה לעפַאב ןטיול זַא

 -רעד עטעּפש רימ טָאה'מ יו ,טיול --- טָאה רעקוצ רָאײקָאד ןוא

 דניק לציּפ סָאד טנַאה ןיא ןעמונעג ,ןָאטעג לכיימש ןרעטיב ַא -- טלייצ

 .ךיז וצ טעילוטענוצ 2 ןוא סעטאמש ןיא טלקיוועגנייא ןעוועג זיא סָאװ

 טשינ יינ ךיא !ןיינ .ןווָאלדרעװס וצ ןנירשעג רע טָאה !ןיינ ---

 עבלעז יד ךיוא רימ ןבָאה ָאטעג ןיא ןשטייד יד ! דניק ןוא יורפ ןיימ ןָא

 ן:ָאל ךימ ? טסרעה וד ,ןֿפרָאװעגּפָא יז בָאה ךיא ןוא ןבעגעג טייקכעלגעמ

 !טרעה ריא ! ןיינ ? ןעמ:קמוא ָאד ןלָאז יורּפ ןיימ ,עלעבלעווש ןיימ ןוא ןבעל

 ,עּפורג יד טָאה טכַאנייב טעּפש טשרע זא ,טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא

 ,טרַאוװעג ןבָאה רימ .טגָאיעגנָא זנוא ,רעקוצ רָאטקָאד ייב ןעוועג זיא סָאװ

 ןופ ,ןפערט וצ ךיז ווו א א טַאהעג רעירפ ןופ סיוא טזייוו

 -רַאֿפ טייצ ףרַאד םיא ייב "טיזיוו , יד גנַאל יו א יצ טַאהעג רעירֿפ

 -ענג ןבענעגרעביא עּפורג רעד ןופ .רענייא רימ טָאה געוװ -ןיא ןעמענ

 ,טלייצרעד רימ טָאה רע ןעוו ןוא טריסאּפ טָאה ץלַא סָאד יא יו יונ

 ,רָאטקָאד םייב ןבילברַאפ ןענעז קַאיריביס רעד ַאשירג ןוא ווָאלדרעװס זַא

 טָאה ןגניוא יד רַאפ ןוא ןעמוקעגקעוַא לייוו ַא ףיוא ןושל סָאד רימ זיא

 .ןעלדניווש ןביוהעגנָא רימ

 רימ טָאה -- רעקוצ רָאטקָאד ןטימ ןעשעג עקַאט זיא סָאװ ןוא --
 -יווצ ןוא יױרֿפ ןייז טיּמ זיא סָאװ --- .קנאדעג ַא ןסערֿפעג עקווַאיּפ ַא יו
 יב ץילא;וװ לע !ייב ?ןגערפ ןעמעוו ייב ,אברדא ? דניק קירעי
 , . ? שידנַאב םעד ןַאשירנ

 .ןייז טעװ סָאװ ,טננע-בענ;מוא טשינ וליֿפא ייז טאה'מ ןעוו ןוא 6 -

 טלַאהַאב סָאװ ,רוחב רעיונעשזור ןגנוי םעד טימ ןייז טעוװ סָאװ ? ייז טימ

 בָא טברַאטש ןוא ,ץענרע בורנ א ןיא ,דלַאװ ?קיטש םעד ןיא סיוא ךיז

 ענעבייא ראֿפ קערש ןוֿפ ,רעננוה ןוֿפ זייווכעלסיב סיוא טיי: ,ךעלעמַאּפ

 ? -ענַאזיטרַאּפ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 .רעטעּפש געט יירד

 -ינ ץנַאג קידנעילֿפ .ןענוֿפענסיױא ןנוא ןבָאה ןענַאלּפָארעא עשטייד

 -ייש יד ןוֿפ ןביוהעג ךיז טָאה סָאװ ,ךיוד םעד טקרעמַאב ייז ןבָאה קירעד

 רימ ,םורַא ןזיירק ייז יוװ ,טקרעמַאב ןבָאה רימ .ףױרַא ?מיה םוצ סרעט

 ןבָאה רעטעּפש ןטונימ ןיא ןוא ףיורעד טכא ןייק טגיילענ טשינ ןבָאה

 ןעמוקעגוצ ןענעז ךָאנורעד ,סעבמָאב רעקילדנעצ טימ ןֿפרָאװַאב זנוא ייז

 .ןעמוקעג ןוא ןגיולפענקעוַא ,טשיוטעג ךיז ןבָאה ייז ,ןענַאלּפָארעַא ךָאנ

 ,ןפָאלענ ןענעז רימ ,ןענערב ןביוהעגנָא רעטרע ךס ַא ןיא טָאה דלאו רעד

 -סיױרַא ךיז ןעמוקעגנָא רעווש רעייז זיא זנוא ןוא ,עטמסרַאפ יוװ טעזיױּפעג

 -מָאב ןֿפרָאװעג רעהֿפיוא ןָא ןבָאה ייז ןכלעוו ףיוא חטש ןוֿפ ןסיירוצ

 טעמכ ,קירעדינ ץנאנ טזָאלענ;ּפָארא ךיז ןבָאה ןענַאלּפָארעא יד .סעב

 ,רעוועגנ-ןישַאמ ןוֿפ ןסָאשענ ןוא טרַאּפשעננָא ךיז רעמייב ןציּפש יד ןיא

 .ןָאטענֿפױא טְשיַי ייז ןבָאה ןכַאז עסיורג ןייק רָאנ ,ןליוק טימ טעייזענ

 סעבמָאב ,סענימ ,ןטַאנַאר: ןֿפרָאװענּפָארא ,טקדעמַאב זנוא ייז ןבָאה טָא

 יד ,רעטייוו לסיב ַא טעזױּפענקעװַא רימ ןבָאה עגר רעבלעז רעד ןיא ןוא

 -ייב עטרעטעלבאב ,עטנייוצעצ יד ,טלעטשרַאֿפ זניוא טָאה שינעטכידעג

 .ןעשעג טשינרָאג זיא זנוא ןוא טראנענּפָא ייז ןבָאה רעמ

 "שינרעטיצ-דרע , יד .תושמשה ןיב םעד טבעלרעד רימ ןבָאָה ךעלדנע

 ןפרָאװעגסיױרַא ןבָאה ןענַאלּפָארעַא יד .טליטשעגננייא ךיז טָאה דלַאװ ןיא

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש רעמ ןוא קעווא ןענעז ,סעבמָאב עטצעל יד

 ןוא ןעננוטייצ ערעייז רַאפ .טקידנערַאפ ךיז טָאה "עווַאלבָא-טפול , יד

 -עטַאמ גונעג טַאהעג ןשטייד 'יד ןבָאה גנורעקלעפַאב רעשירעיוּפ רעד רַאפ

 "עציַאג ןוֿפ "טכַאמעג לת ַא, ןבָאה ייז יוזא יו ןלייצרעד וצ נונעג ,לאיר

 ...? ןטידנַאב דלַאװ, תטחמ

 רֶא םעד ןוֿפ ךיז רימ ןבָאה ןרָאװעג רעטצניפ טוג זיא'ס ןעוװ רָא;נ

 -ּוצנגעקָּטְנַא ףיוא ןעוועג קיניײװ וצ ןענעז רימ .ןריאוקַאווע טזומעג יו ייס

 .ןענָאזינרַאג עשטייד עטנעָאנ יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןַא ןוֿפ לַאֿפ ןיא ךיז ןלעטש

 .ךיז רעטניה טאהעג דלאב ןיוש רימ ןבָאה טכאנ-רעמוו עצרוק יד

 'ןיהווו יונעג טסווועג טשינ ןבָאה רימ שטָאכ ,לענש ןעגנַאנעג ןענעז רימ

 .לרעייֿפ טייו ַא טקרעמאב זנוא ןוֿפ ענייא טָאה גנילצולּפ .ןעיינ רימ

 .וייז ןעק סָאד סָאװ ןריטוקסיד ןעמונעג רימ ןבָאה ,ךיז טצעזענקעווַא
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 םוש ןייק רעבָא ןבָאה סָאװ ,רעריּפשסיױא עכעלטע טקישעגקעװַא טָאה'מ

 טשינ ,סיוא טזייו ,טָאה אקלָאק רעניילק רעד .טננערבעג טשינ סעייֵנ

 :רעטכעלעג ןיא ןנירשעגסיוא ,קידנטכארט גנַאּפ

 ...ךעלעדיי רָאנ רשֿפא ןוא !ָאה !ָאה --

 ףיוא טכַא טניילענ ןבָאה רעוװ לָאז'ס זא ,טקרעמַאב טשינ בָאה ךיא

 .ןדיז וצ טולב סָאד ןביוהעגנָא טָאה רימ ייב רָאנ ,דייר סַאקלָאק

 ? ָאי רעמָאט ןוא ---

 ןוא ךעטעמ קיצרעֿפ ,קיסיירד א זיב טרעטנענרעד ךיז ןבָאה,רימ

 .רעייֿפ ַא ןענעֿפע ןסייהע; טָאה ריּדנַאמָאק -עד
 .טרעֿפטנעעג טשינ יירעסיש רעזנוא ףיוא טָאה'מ רָאנ

 ַא ףיוא ןפָארטעננָא ...ןוא יײרשעגדַארוה ַא טימ וצ ןענעז רימ

 יירעסיש רעד ןוֿפ ןיא רעטעדנוװרַאֿפ ןייא ןייק .ןדיי קיצנַאװצ ןוֿפ עּפורג

 -ייא ןדעי ןוֿפ ןשַאט יד ןיא טכוזעג ןבָאה רע:ַאזיטרַאּפ יד .ןעוועג טשינ
 ַאשירג ןוא ןוָאלדרעװפ .םיצפח ,סעקרַאנירַאמ ,רעדמעה ןעמונעגוצ ,םענ

 טנעה יד ןבירעג ךיז ןבָאה ייז ,ןָאטוצֿפױא ץלַא סָאװ טסווועג טשינ ןבָאה

 -אב ןייז .שטיװָאלװַאּפ ירָאנירנ זנוא טימ זיא ןעוועג רָאנ .החמש א וצ יװ

 זַא ,ןדיי יד טנָאזעגנָא זיולב ןוא םענייק ןעּפעשט וצ טשינ ןעוועג זיא לעֿפ

 ...העָָׁש קיצנַאװצ וא ריֿפ ךשמב דלַאװ םעד ןזָאלרַאֿפ ןזומ ייז

 ןוא ןעזע; בָאה ךיא ,טעשעג סָאװ סָאד ןעמונַאב טשינ בָאה ךיא

 סנייז ןוא !ווָאלדרעוװס ןופ ןכַאל ַא ,ןצכערק ,ןצֿפיז טרעהעג ,ןעזעג טשינ

 טָאה'מ .טּפעלשענכָאנ ךיז בָאה ךיא ןוא ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז רימ ,ןכיילג

 -ענ טשינ בָאה ךיא ,טרעפטנעענ טשינ בָאה ךיא ןוא רימ וצ טדערעג

 ,טֿפשמע}ג ךיז בָאה ךיא ,ךיז טימ ןןעמונראפ ןעוועג זיב ךיא ...טרעה

 סע סָאוװ םעד בילוצ ,טיײקכַאװש ןיימ בילוצ ןיילא ךיז וצ תונעט טאהעג

 ,טָאימעלוּפ םעד ןֿפראוווצקעווא קנאדענ רעד ןעוועג חצנמ טשינ ךימ טָאה

 -וצ ,ןדיי קיצנַאװצ יד טימ ןביילב ןוא ךעלקיטש ףיוא םיא ןכערבעצ וצ

 יד ןיא שטייד םוצ ,יי;סיורא .דלַאו ןוֿפ ןייגסיורא ייז טימ ןעמַאז

 ,טשרוד המקנ בָאה ךיא ןכלעוו וצ םעד ךיז ןבענרעביא ,ןיירא טנעה

 ,..רעטנזיוט רעטרעדנוה יד יװ ,עלא יװ ןברַאטש ,ןברַאטש

 ןדייר ןביוהעגנָא טָאה רע .טכווענפיוא םיצולּפ ךימ טָאה ווָאלדרעװװפ

 ;לוק ןֿפיוא ןוא הפצוח טימ רימ וצ
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 רע טָאה -- סָאד טפייה סָאװ ? ּפיִליֵּפ ,סעּפע סָאד זיא סָאװ ---

 -עג טשינ םענייק יירעסיש רעד ןיא טָאה טָאימעלוּפ ןייד סָאװ --- ןגירשעג

 ? ךעלגעמ סע זיא ? ןֿפָארט

 ןוֿפ טיירדענקעווא ןוא לווונמ םוצ ןֿפורעגנָא טשינ ךיז בָאה ךיא

 רע ןוא ןפלָאהעגרעטנוא טשינ רענייק םיא טָאה סעּפע .ּפָאק םעד םיא

 טשינ ןיב ךיא סָאװ ,דסח םעד ראֿפ ט-נ טקנאדעג בָאה ךיא .קעווא זיא

 עשיטידנַאב יד ןיא ןווָאלדרעװס ןקוק וצ טונימ רערעווש ַא ןיא ביוחמ

 - .;ןיירַא ןגיוא

 וצ תודע ןַא רַאפ ןעמונענ ךיא בָאה ?מיה ןעיולב םעד ןוא

 טשינ לָאמ סָאד עקַאט בָאה ךיא םערָאװ .דייר סווָאלדרעװס ןקיטעטשַאב

 -דרעווס ןעוועג טכערעג ךעבענ זיא רע .ןֿפערט ןצימע לָאז'ס זא ,ןסָאשעג

 -ןישַאמ ַא ןוֿפ ןליוק עירעס עצנַאנ ַא ױזַא יװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ,ווָאל

 רימ ןעוו זא ,טסווועג טשינ טָאה רע ...ליצ ןיא) טשינ טפערט רעוועג

 םעד טלעטשענקעװַא ױזַא ךיא בָאה יירעסיש יד ןענעפע טפרַאדעג ןבָאה

 רָאנ ןבָאה ןליוק ענעסָאשעגסיוא יד זַא ,טָאימעלוּפ ןיימ ןוּבכ רעזייווליצ

 . ..רעמייב ןציּפש יד ןוֿפ רעטעלב יד ןקילֿפּפָארא טנעקעג
5 

 םעד (גָאלש וצ טשינ .דלאוו ןרעביא טּפעלשעג זָאלליצ ךיז.;ןבָאה רימ

 -ענ ןיא ןטלאהַאבוצסיוא ךיז םיא ןוֿפ רָאנ ,טכוזעג טציא רימ ןבָאה שטייד

 טָאה'מ סָאװ ,טדָאוװ סעדעי ןעוועג קירעביא זיא רימ .םיורט רעזנוא ןעוו

 -עג ,סיֿפ ע;:יימ ףיוא טשינ יוװ טּפעלשעג ךיז בָאה ךיא .רימ וצ טדערענסיורא

 ,ןדיי קיצנאווצ יד ייב ןעוועג םישוח עלא טימ ןֹוא הרבח רעד טימ ןעגנַאג

 ,ט-ג ייב ןטעבעג בָאה ךיא .ןענַאד ןוֿפ טייוו טזָאלעגרעביא ןבָאה רימ עכלעוו

 הלילח ןוא געוו ןיא ןעמוקרעטנוא טשינ לָאז רוחב רעיונעשזור רעד זא

 טָאה טָאימעלוּפ ןיימ .טנעה יד ןיא ןווָאלדרעװס וצ ןלַאפניײרַא טשינ

 -רעביא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ?סקא ןייא טקירדענ קידתונמחרבמוא

 טונימ עדעי ןבָאה רימ לייוו ,עֿפול רעד ףיוא רעזייוו-ליצ םעד ןלעטשוצ

 עשטייד עטיירנענוצ ףיוא ןפערטנָא טנעקעג עקשזעטס רעדעי ףיוא ןוא

 ..טוא ןנעק ןצענ

 קיטרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא .ןריובעג זיא גָאט רעשירפ ַא ןוא

 טלטעבענסיוא ןא טימ ןנָארטמורא ךיז געמ ךיא יצ ןובשח ןטימ ןעוועג
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 בָאה ךיא סָאװ רַאּפרעד .ןכערברַאפ ןיימ ןיא ןעוועגנ רעכיז ןיב ךיא .ןבעל

 רעיונעשזוד םעד ןוֿפ ,רעקוצ ר"ד ןוֿפ ,ןעלרעב ןוֿפ לרות םעד טשיוטענסיוא

 סָאד .רע יו ערעדנא דס א זוא ןווָאלדרעװס טימ ןעמַאזצ ,ןבעל ַא ףיוא רוחב

 -המקנ יד רימ ןיא ןדנוצעננָא רעמ ךָאנ ןוא טקיניײּפעג קידארומ ךימ טָאה

 .םיאנוש ערעזנוא וצ ןליֿפעג
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 סעטאלב רעקסניּפ יד ןיא

 -ֿפיוא ןבָאה רימ .גנַאג רעזנוא וצ ףוס ןייק ןעמונענ טשינ טָאה סע

 ,ןוז יד רעטנוא טייג סע ןעוו ןוא ןריובעג טרעוו סע ןעוו ,ןעז טרעהעג

 -עגנוה ,עדימ ,טּפעלשעג ךךיז ןבָאה רימ .ךיז ןטייב טכַאנ ןוא נָאט ןעוו

 ,ןטקעזניא ןופ ןרָאוװעג ןסערפעצ ןענעז רעבייל ערעזנוא .עטדרָאבַאב ,עקיר

 -;יוו ןוא ןזיוה ענעטַאװ יד ןיא ,שעוו -עזנוא ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ

 ףיוא ,ןרָאװענ סאמנ זנוא ןיא טלעוו רעד ןיא ץלַא .ןעלטיה עקידרעט

 וצ טסולנעג ךיז טָאה םישוח עלא טימ ,ןעייּפש טלָאװעגנ ךיז טָאה ץלַא

 לסיב ַא לָאז סָאװ ,ןענערברעביא ,ןענערבראפ לָאז סָאװ ,ןֿפנָארב לסיב ַא

 .המשנ יד ןרעטיײהֿפיוא שטָאכ

 -צולּפ טָאה למיה רעיולב רעד זַא ,ןֿפָארטעגנ טָאה ןייג ַאזַא ןטימ ןיא

 -ַאב ךיז טָאה ןוז יד .טיוה עיורג-לקנוט ַא ךיז ףיוא ןנױצענֿפױרַא נניל

 ךיז טײקטלַא תמחמ יװ ,טָאה יז .סנקלָאװ עטכידעג יד רעטניה ןטלַאה

 םעראיל טימ ןבָאה עכורעיװַאז ןוא טניוו .טלעק ןוֿפ טלקיוועגנייא ייז ןיא

 ןוֿפ שינרעטצניֿפ ךעלטשער ךיז טימ קידנּפעלשטימ ,טכַאנ יד ןבירראֿפ

 .סיױרַא ךעלבירג יד

 -ייו א ,יינש ַא ןלַאֿפּפָארַא ףרַאד טָא ,טָא יװ ןעזענסיוא טָאה סע

 . ..ךיוא זנוא ןוא ןקעדוצ דלאוו ןצנַאג םעד טעװ סָאװ ,רעקיכוּפ ַא ,-עס

 טכארטענ ךיא בָאה -- .,.יוזא רענעש ליפ ןייז טעוװו סע !ָאה --

 ייז רעדָא רעמייב יד וצ ךעלנע ןייז ןלעװ רימ . . . טייקסייוו רעד ןיא --

 . ..ןשטנעמ-דלַאװ עסייוו ,זנוא וצ ךעלנע ןייז ןלעוו

 -עגנָא יז טָאה ללח רעד .יינש ןייק ןלאֿפענ טשינ זיא לייוורעד רָאנ

 רָאנ ,תומשנ טימ יװ רעטעלב עטענַאיװרַאֿפ ,עקידנעילֿפמורא טימ טליֿפ

 .ףוג רעייז ןוֿפ ענעסירעגּפָא סָאװ

 טָאה 'ערעדנַא ,טירט ערעזנוא טימ רעטעלב יד ןטערטעצ ןכָאה רימ
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 -ענ ייז טלָאװ רע יװ סנקלָאװ יד וצ ןבירטעג ,טּפעלשעגמורא טניוו רעד

 .ןעגנערב ןוקית ַא וצ טלָאװ

 ןוֿפ ץרַאה ןיא ןעננורדעגניירא רעֿפיט רימ ןענעז גָאט ןדעי טימ

 ךיז ןבָאה ןטכאנראֿפ יד ןיא ןוא ן:ָאטראֿפ יד ןיא ,סעטָאלב רעקסניּפ יד

 לָאמ ךס א ןענעז רימ ןוא טנעװ-לּפענ עסייוו למיה םוצ ןבױהעגֿפױא

 .ןּפמוז עקידהנכס עֿפיט ןיא ןכָארקראֿפ

 יד טָאה ןזיוה ענעפירעצ יד רעטנוא .טלַאק טוג ןרָאוװעג זיא סע

 ךיִז לָאמַאטימ ןעוועג רעוװש ןיא'ס ןוא ןעלצניר ןביוהעגנָא ךיז טיוה

 .דרע רעסאנ-טלאק רעד ףיוא טכענ יד ןיא ןניל וצ ןעניוווענוצוצ

 לזניא ןשיטייל בלַאה ַא ןענוֿפענסיוא רימ ןבָאה נָאט ַא םענייא ןיא

 זיא נעט עכעלטע טרָאד קידנעײזּפָא .ןבילברַאֿפ טרָאד ןיֹוש ןענעז ןוא

 -רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא טימ ניודניברַאֿפ ןיא ןלעטש וצ דיז ןעגנולעג זנוא

 ןוֿפ רענאזיטרַאּפ קילדנעצ עכעלטע זנוא וצ ןעמוקענוצ ןנעז סע .ןּפורג

 טימענ סָאד ןוא רערעכיז טליֿפרעד ךיז ןבָאה רימ ,דַאירטָא ןטייווצ א

 ...רערעטייה לסיב א ןרָאװעג זיא

 עצנַאנ יד ןֿפורעגֿפיונוצ רידנַאמָאק דעד טָאה טנווָא ןסיוועג ַא ןיא

 ןיא ךיז קידנקוקמורא קיטכיזרָאֿפ ןוא רעטייש ןקידנענערב םורַא עּפורג

 : ןדלָאמעג ,ןטייז יד

 -ע ,רענעניײיא ןַא ,ןַאלּפָארעַא ןַא ןעמוקנָא טעוװ טכַאנייב ---

 .סעּפע ךָאנ ןוא רעוועג ?סיב  ַא ןֿפרַאװּפָארא טעוו

 -"חמ עֶלא .ןרָאװעג טפייטשראפ יוװ לָאמאטימ ןענעז ןקילב ערעזנוא

 עקַאט ,ןגערֿפ וצ ךס ַא טַאהעג טָאה רעדעי .טציּפשעגנָא ךיז ןבָאה תובש

 -ענ ַא ראֿפ סָאװ ,ןעמוק וצ ןיהווו ןסיוו טעוו רע ױזַא יוװ ,ןַאלּפָארעַא ןגעוו

 טניימעגנ טָאה רידנַאמָאק רעד סָאװ ,רקיע רעד ןוא ןעגנערב טעוװ רע רעוו

 ."סעּפע ךָאנ,.םעד טימ

 זיא רידנַאמָאק רעד ןעוו .ןגערֿפ וצ טנַאװעג טשינ טָאה רענייק רָאנ

 טימ ןוא תורעשה ענעדישראֿפ טגָאזעגפיורא ךיז ןשיוװצ רימ ןבָאה ,קעװַא

 ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד -- שינעעשעגו רעסיורג רעד ףיוא טראוועג דלודענמוא

 ;..ןטערא הלאוו ןוא א םענענייא ןַא

 ףיוא ןֿפרָאװעצ ןגעלעג ןענעז רימ .טכַאנ עבלַאה ןעוועג ןיוש זיא סע

 -מַא .דלַאװ רָאנ טַאהעג םורַא ןוא םורא טָאה סָאװ ,חטש 6 ,ןסיורג ַא
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 טרעהענֿפיױוא טשינ ןבָאה ייז ,ןניוא יד טַאהעג ןבָאה דלודענ ןטסקינייװ

 --ןקלָאװ רעלעקנוט טימ טרימשענסיוא ךיז טָאה סָאװ ,למיה ןיא ןקוק וצ

 ןרָאװענ ןסירעגרעביא טײקליטש-טכַאנ יד זיא לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ .בראֿפ

 -ינ רעייז ןגיולפעג ןענעז סָאוװ ,רערידרַאבמָאב ערעווש ןופ שיורעג ַא ךרוד

 ,ןעזענסיוא טָאה סע ןוא ןטכיולעג ןבָאה ךעלעּפמעל עטרילָאק ערעייז .קירעד

 ןלעקנוט ןפיוא ןעמוװשעגמורַא ןטלָאװ ןרעטש עקיברַאפנדישרַאפ יו

 -עווש ,ענעדָאלעגנָא ,ןענַאלּפָארעַא סאיוש םעד ןעוועג ןענעז סָאד .למיה

 .טנָארֿפ םוצ ןנױלֿפעג ןענעז ייז ,.עיצינומַא טימ לוּפ ,ער

 -מוא ךיז ןבילקענ ןוא ןעוועג שאימ טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה דימ ןעוו

 ױזַא טשינ רָאנ סעּפע ,שיורעג רעדמערפ ַא טָאה ,רענאל ןיא ןרעקוצ

 -ָאק רעד .רעהעג רעזנוא וצ ןנָארטרעד ךיז ןענַאלּפָארעַא עשטייד ןוֿפ יו

 ןיא ןביוהעג ןבָאה רימ ןוא סרעקַאלּפ ןדניצוצנָא ןלױפַאב טָאה רידנַאמ

 ןבָאה םורא טונימ עכעלטע ןיא .יורטש ןקידנענערב ךעלטניב טפול רעד

 ,סיוא טעז ,ךיוא זנוא טָאה רעילֿפ רעד ןוא ןןַאלּפָא-עא םעד ןעזרעד רימ

 רעד ,קעלפ רעלעה ַא ןזיװַאב ךיז טָאה למיה ןלעקנוט ןפיוא .ןעזרעד

 ...ּפעק ערעזנוא ףיוא ךיילג ןעמווושענ יו זיא קעלֿפ

 -נכַאמ .ךליה א טימ ןַאלּפָארעַא ןוֿפ ןלאֿפע;ּפָארא ןענעז קעז עכעלטע

 .ןֿפרָאװענ;סױדַא סעיּפע רעדיוװ ןַאלּפָארעא רעד טָאה זיירק םעיינ ַא קיד

 . טָאה סע ןכלעוװ ןוֿפ םרישדלַאֿפ ַא טרעטנענרעד ךיז טָאה זנוא וצ

 -רעד רימ ןבָאה רעטעּפש סָאװטע ,ּפָאק רעכעלשטנעמ ַא טקוקענסיױורַא

 :יירשעג ַא טרעהרעד ןבָאה רימ ןוא טכיזעג-ןעיוהֿפ ַא טנעק

 ,םירבה ,םולש) ?לָארַאּפ .,ישטשיראוָאט : ,עיטיוווטסארדז --

 (? לָארַאּפ

 םרישילַאֿפ רעד ךיז טָאה דרע רעד ןוֿפ רעטעמ עכעלטע ןצנַאגניא

 ןנייווצ יד ףיוא ןעּפַאהד ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ .םיוב א ןיא טעּפעשטרַאֿפ

 טעלָאטסיּפ םעד רעסיוא סָאװ ,לדיימ קידוונח-ץראווש גֵיוי א ןעזרעד ןוא

 יז טָאה ,טַאמָאטיוא ןא ןוא ןטַאנַאדג עקידנגנעהמורא יד ,טנעה יד ןיא .

 ,עיצנַאטס-ָאידַאר עצנַאג ַא ןגָארטעג סעציילּפ עריא ףיוא ךָאנ

 -עג ,ןעמענ יד ייב טנעקעג עלא ןיוש יז טָאה טונימ עכעלטע ךָאנ

 -ענייא , ןַא ןעוועג גנַאל ןוֿפ ןיוש טלָאװ יז יו ,זנוא טימ שימייה דיז טליֿפ

 -עג דבכמ זנוא טָאה יז ,דרע רעד ףיוא טצעזענוצ לסיב ַא ךיז ןבָאה רימ ."ענ
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 ןײטשטמנַארג לאיסי

 -לעה ןגעוו תוישעמ עמַאזיורג טימ ןוא ןטעראניצ רעװקסָאמ טימ עוו

 .ןטנָארֿפ יד ףיוא רענלעז יד ןוֿפ ןטייקשיד

 רעקיטכיר ריא טשינ בגא) ,ַאנװוָארטעיּפ ַאננַא זיא סנגרַאמוצ ףיוא

 ריא טָאה רעכלעוו ,טַארַאּפַא ןַא ייב ןסעזעג ,(םינָאדװעסּפ ַא רָאנ ,ןעמָאנ

 ןבעגעגרעביא טָאה ןיילַא יז ןוא עוװקסָאמ ןופ ןלעפאב ןוא ןסעיינ טגנערבעג

 -ניא-שזַאנָאיּפש ןוא תועידי עריא בַאטש ןשינַאזיטרַאּפ ןלַארטנעצ ןראפ

 .טנָארפ םוצ טַאהעג תוכייש ַא ןבָאה סָאוװ ,סעיצַאמרָאפ

 ןבָאה ךעלדייב ןייק ,רעסערנ ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ ןענעז ןטלעק יד

 ןיא עלַא !פָאלשענ רימ ןענעז ,טלעמשענפיוא טַָאהענ טשינ ךָאנ רימ

 ןעוו ,טכַאנ רעטעּפש ןיא .ץלָאה סענעלאּפ ענעֿפרָאװעגנָא יוװ ,עּפוק ןייא

 רענייא טעילוטענ רעמ ךָאנ ךיז רימ ןבָאה ,ןרָאװעג טלַאק טונ זיא סע

 ,עכלעזא ןעוועג .ןנייווצ ענעסירעגנָא טימ טקעדענוצ ךיז ןוא ןטייווצ םוצ

 םיא ןוֿפ ךָא:-עד ןוא ןֿפָאלשנייא לָאז רעטייווצ רעד זַא ,טראװעג ןבָאה סָאװ

 רעד ןוֿפ ךשמב טנעקעג עקרַאנירַאמ ןייא טָאה יוזא .שובלמ ַא ןעיצּפָארא

 טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה סע רעוװ ןוא םיֿפוג קילדנעצ ַא ףיוא ן;'?ל טכַאנ

 .ןריױרֿפעגכרוד קידהשקשינ ןעוועג זיא ,רעטקעדענּפָא ןַא

 -ענ קנַארק טשינ םענייק טָאה טיײקסַאנ יד ייס ןוא טלעק יד ייס רָאנ

 -יררַאֿפ א טימ טײרדע;מורַא ךיז טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעד זיולב .טכַאמ

 ןוא רענעלענ ַא טימ םיא רַאפ טשינ ןגרָאז רימ יאמלח -- זייב ,זָאנ רענעס

 ףיוא רעֿפָאלש עינַאּפמַאק דעד וצ ןייטשוצ טלָאוװעגנ טשינ ןֿפוא םושב טָאה

 טשרע ןוא טליקענוצ תמא ןא ףיוא ךיז טָאה רע זיולב --- דרע רעליוה רעד

 .לדייב ַא טימ טגרָאזַאב הרבח םיא טָאה :ָאט ןטֿפניֿפ ןֿפױא

 ןביילברַאפ רימ זַא ,ןסייהעג טָאה סע ןוא ְךָאוו ַא ךָאנ ךרוד זיא סע

 -עַננֶא רימ ןבָאה ןגרָאמירֿפ א םענייא ןיא .טרָא ןֿפיוא טייצ ?קיטש ַא

 -עגסיוא ןעוװעג ןיוש ןענעז נָאטימ וצ ןוא דעלדייב ןלעטשֿפיוא ןכיוה

 -ענ טלעטשעגֿפיוא ךיוא זיא סע .,.ןעמענ טימ ןסַאנ ,ןעייֵלַא ענעטערט

 -ןֿפנָארב יד ןרעוו טרילַאטסניא טֿפראדעג טָאה סע ווו ,דיוב עסיורג א ןרָאוװ

 ןוא עװַאלבָא רעד זיב םייצ עצנַאג יד "קיטעט , ןעוועג זיא סָאװ ,קירבַאפ

 היוא ןשטייד יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןכָאנ נָאט ןטירד ןֿפױא ןרָאװעג טרעטשעצ

 .רעגַאל רעזנוא

 -ָאיראר סַאנװָארטעיּפ ַאננַא ןוֿפ טייוו טשינ ןענַאטשעג זיא ?דייב ןיימ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ענעטלַאהַאב יד ןעזעג טוג ךיא בָאה סערַאּפש-ןגייװװצ יד ךרוד .עיצנַאטס

 טָאה ַאננַא .ןטיה וצ יז ןרָאװעג טלעטשענקעװַא ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ

 ָאכע רעד ןוא טַארַאּפַא ןֿפיוא רעגניֿפ יד טימ ןּפַאלק ןייא ןיא ןטלַאהעג

 -נָא ןסעזעג זיא ַאננַא .טייקישיור-דלַאװ רעד ןיא ןסָאנעגניידא ךיז טָאה

 .טימ יז רע טָאה ,ןבירטעג טָאה טניוו רעד ןעוו ןוא םיוב ןָא טרַאּפשעג

 -קאוועגנָא ןא ןעוועג טלָאװ יז יוװ ,םיוב ןטימ טניוועגטימ ןוא ןסי זעג

 .גייווצ ענעס

 !טלעז .געט-ןעיסָא עקידייל טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןרעדנא ןכָאנ רענייא

 רעד רעטניה ןוֿפ ןכַארקעגסיורא גנילצולּפ זיא ןוז יד זא ,ןֿפָארטעגנ טָאה

 יורֿפעצ ערעזנוא ךיוא ןוא ןסיורד םעד טמעראוװעגטָא ,ענירעּפ רעיורג

 .רענייב ענער
 טשינ ןגעוו טכַארטעג ךיא בָאה לדייב ןיא טורעגסיוא יוזא קידנגיל

 .ןכַאז ענעניוטשעג

 טריזַאטנַאֿפ ךיא בָאה --- ,קעווא טייג רעמוז רעד סָאװ ,דָאש א --

 -רַאפ ןטימ ןעמַאזוצ ןדניוושרַאפ סָאו ,טכענ עיולב-לעה יד דָאש ַא --

 םעד עטשרע יד ןסירנַאב עכלעוו ,ןלערט יד טימ ,גנַאזענ-לנייֿפ ןקינָאט

 ...אנוש ןטימ ףמַאק ןרעווש ַא ןופ ןַאזיטרַאּפ ןקידנעמוקקירוצ

 ? ךעלדייב יד םורא ךיז ןרענלַאװ סָאװ רעטעלב יד ןוא --

 ןוֿפ ןרעדעֿפ יו ,ךיז טימ טניוװו רעד ייז טנָארט טכַאנייב ןוא גָאטיײב

 ףיוא םיוב ןופ ייז טפרַאוװ ,םַאטש ןופ ייז טקילפ רע .תופוע ענעטכַאשעג

 ,ייז ףיוא ןטערט רימ ןוא גרעב עצנַאג דרע רעד ףיוא ןָא טגייל ,םיוב

 ... םבעלעג רעירֿפ טָאה סָאװ ,סָאד ןטערטוצ
 א

 ןֿפיוא ךיז ןעיירד ןיימ ןוֿפ טָאה אשימ רָאנ ,יוזא יו טשינ סייוו ךיא

 ןיא ןאשימ ןעיצניירא טלָאװעג יז טָאה רימ .טקעװעגֿפױא ךיז רענעלעג

 .ןעקנַאדענ עניימ ןוֿפ בעוועג

 ייז ןניל טָא -- םיא וצ טהנעטעג ךיא בָאה -- ןייא ךיז קוק ---

 ַאזַא ןוא -- טבעלעג ,ןסקַאװענ ,טילבעגנ ,רעטעלב יד ,זנוא םורַא ָאד

 ...ףוס רעסואימ

 בָאה---ןטָאש רעייז ןיא ןטלאהאב לָאמ ךס ַא ךיז רימ ןנעלפ רעירפ ---

 תעשב ךיז רימ ןבָאה שינעטכנדענ רעייז ןיא -- טדערעצ רעסייה ךיז ךיא

107 



 ןײטשטַאגַארג לאיסי
 א א א אי

 טקייו טציא ןוא ,טיוט ןוֿפ טעװעטַארעג לָאמנייא טשינ ,עװַאלבָא רעד
 ...וצ ךאנ ןטערט לוויטש ערעזנוא ןוא ךיז ןיא ןייא דרע יד ייז

 טָאה רע .ןיירא ּפָאק ןיא ןכָארקעג טשינ סניימ ןדער סָאד זיא ןַאשימ

 .ןריולראֿפ טעמכ ךיז בָאה ךיא זַא ,דייר יד טקַאהעגרעביא רימ

 -ענ םיא בָאה'כ סָאװ ,סָאד טקידנערַאֿפ ןוא טקרַאטשעג ךיז בָאה ךיא
 : ןגָאז טלָאװ

 ,טקנופ םיא טימ טרעוו ,ליוק ַא ןאזיטרַאּפ םעד טֿפערט'ס זא ןוא --

 פנייֿפ ,דלעפ ןיא ןניל רקֿפה ףיוא טסביילב : םיוב ןוֿפ טַאלב ןטימ יוװ יוזא

 סָאד ּפָארַא ןעשזירג םירזח עדליוו ,ןגיוא יד ףונ ןטיוט ןוֿפ סיורַא ןקיּפ

 ןפיוא ךעלדניטש יװ ךעלקיטש רעיייב רָאנ ןביילב סע זיב ,שיילֿפ

 ...ייסאש

 :טריקַאטַא ךימ אשימ טָאה ןגייווש טונימ רֶאּפ ַא ךָאנ

 ןֿפרַאד רימ .עיֿפָאזָאליֿפ ןייד טימ טייוו וצ טשינ ךירקרַאֿפ ,ּפיליֿפ ---

 .,.49 קסע ןא רעטעלב יד טימ סָאװ וצ ,ןעמענ המקנ ,ןגָאלש ךיז

 ךיא .רימ ףיוא טקריוװעג --- קידנעטש יװ -- ןבָאה דייר סאשימ

 ,רעטעלב סנפיוה יד טימ תוכייש ןיא תובשחמ עלא ןֿפרָאװענקעװַא בָאה

 טָאה ךָאד ...ךָאד ןוא ?דייב רעזנוא ןבענ טרענלאוועג ךיז ןבָאה סאו

 ןשיוװצ טייקכעלנע-לרונ רעד ,טקיטייוװעג רימ ןיא טָאה סע ,טרַאעג ךימ סע

 .טַאלב ןוא שטנעמ
28 
 לא לא

 ...געט קעווא רעדיוו ןענעז סע ןוא

 ןראֿפ יו רעמ ןֿפנָארב טריצודָארּפ יז ,גנַאנ ןלוֿפ ןיא זיא קירבאֿפ יד

 -רַאּפ ייב זיא ןפנָארב ןופ ךיורבעג רעד יו יױזַא רָאנ .ךיורבעגנ םענענייא

 =עַלנ יירד ייב ןרָאװעג רוּכיש ,ערעדנַא ןענעז ,רעקיטראנדישראפ ַא רענאזיט

 ןעמ ןוא ןעמ טקנירט גָאטיײב .קילדנעצ ַא ןופ רעמ ייב טשרע לייט ַא ןוא רעז

 טנַאה ןוֿפ טייג עקשָאמרַאה יד .שרעדנַא טשינ ךיוא זיא טכַאנייב .טֿפָאלש

 -סעמרַאפ-טעליטש רָאפ ןעמוק גָאטייב ,טצנַאט ןעמ ,טליּפש ןעמ ,טנַאה וצ

 ןיא ץְלַא סָאד רעבָא ,רעמינּפ יד ,טנעה יד ךיז טדיינשעצ ןעמ ,ןעגנוט

 ןכָאטשעצ קַאיריביס רעד ַאילַאק טָאה טסעמרַאֿפ אזַא ייב .גנוליײװרַאֿפ ןוֿפ

 ,טשוקעצ קיצרַאה ךיז ןבָאה ייז ,ךרוד ןוא -רוד טנַאה סרידנַאמָאק םעד

 -נייא ןזיב טקעלעג ךיז ןוא ןֿפנָארב רעטיל ןבלאה ַא ךָאנ ןעקנורטעגסיוא
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 ןבעל-טלָאװעג בָאה ךיא

 טימ ,ןשטיוװָאנאװיא ןַאװיא טימ ןעשענ ךיוא זיא עבלעז סָאד . . .ןפָאלש

 ןוא ןעקנורטעג ןבָאה עלא ,טצנַאטעג ןבָאה עֶלַא ,ןענָאטנַא ןוא ןאשירנ

 .טשוקעג ךיז ײנסֿפױא ןוא ךיז ןכָאטשעצ ,טשוקעג ךיז

 עכלעזַא זנוא ייב ןטיײדַאב סע סָאװ ןיוש סייו ךיא ? ךיא ןוא

 ןַא רעדָא ַאשירג זַא ,ןעשעג סשילרעטסיוא סעּפע ףרַאד סע .תוחמש

 לדייב ןוֿפ קעווא עקַאט ךיא יינ .ןסעגהַאֿפ רימ ןיא לָאז רוכיש רערעדנַא

 -יא שטָאכ ןוא דלאוו ןסיורג ןרעביא ךַיז רעטנָאלּפ ,ןהעש עצנַאנ ףיוא

 ךיז ןוא ןצַיַאט סָאד ייז ךיא ןיגרַאֿפ ,ןֿפנָארב םעד לחומ טשינ ייז ןיב

 . , . ךימ ןָא ןכַאמ ךעליײרֿפ

 .רעניארקוא עּפורנ א ןעמוקעגנָא זנוא וצ ןיא נָאט ןסיוועג א ןיא

 ןליו ןוא רעטילימ ןשטייד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענעז ייז זא ,ןסייהעג טָאה סע

 עטשרע יד ןיא .רענאזיטרַאּפ יד וצ ןעמוק ןטימ ןשַאװרַאֿפ דניז ערעייז

 -רעד דלַאב רעבָא ,וורעזער טימ ןגיױצַאב וליֿפא ייז וצ ךיז ןעמ טָאה געט

 ,רעדיל עשיטָאירטַאּפ ןעגנוזעג ןבָאה ייז ,טבעלעגנייא ייז טימ ךיז ךָאנ

 טשרע זַא ,ןסעגראֿפ ךיילג טָאה'מ ןוא ץנעט עלאנָאיצַאנ טצנַאטעג

 םעד טנידעג רענַאזיטרַאּפ עכעליירֿפ עבלעז יד ןבָאה קירוצ געט טימ

 ןוא ךיז טּפױקראֿפ ,זנֹוא ןגעק סעװַאלבָא ןיא ןעמונעג לייטנָא ,אנוש

 .דנַאל סָאד

 -ענ טשינ דלַאװ ןיא ןזייוװַאב רעייז טימ ךיז טָאה זיולב שטנעמ ןייא

 ןיא טנַאמרעד ךימ ןבָאה ייז .ןייֵלַא ךיא -- ןעוועג זיא רענייא רעד ,טיײרֿפ

 -ןא ןוא עשיסוד-סייוו יד ןוֿפ סָאטעג עלַא יד ןיא ןוא טָאטש ןוֿפ ַאטעג

 ךרוד טרידיווקיל ןוא טנערברַאפ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ךעלטעטש עשיניַארק

 ..רעניארקוא ןוֿפ טנעה יד

 ,בַאטש רעד טשינ טעז סָאװראֿפ ןוא ןעמוקענ ייז ןענעז סָאװ וצ --

 זיוש ייז ןבָאה ? םישעמ ענייש ערעייז ראֿפ ןעמיורקעװַא ייז לָאז ןעמ זַא

 ןדיי עלא "טמיורעגסיוא  ןוא סָאטעג יד ןיא טעברא יד טקידנערצ-

 ? ןטצעל ןזי

 ,ייז ןוֿפ רענייא זא ,רעכיז ףיוא ןנָאז רימ סע טעװ רעװ ןוא --

 טָאטש רעד ןיא קיטיירֿפ ןשינארט םעד ןיא ןבָאה ןעמאזוצ עלַא רעדָא ;

 בָאה ךיא עכלעוו ,יורֿפ יד זא ?הטיחש רעד טימ טריֿפעגנָא טשינ ,סו

 רָאה ענעסירע;סיוא טימ ןגיל ןֿפָארטעג שינעטלעהַאב ןוֿפ קידנעמוקסיורא
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 ןײטשטַאג8רג לשיסי

 ןטסורב עריא ייב טרעווילנעג טָאה סָאװ ,לפוג עשידניק סָאד ןוא ּפָאק ןופ

 -יטרַאּפ עקיטציא יד ,ייז ךרוד עקַאט ןרָאװעג טקיניײיּפרַאֿפ טשינ ןענעז

 -ןךיי יד -- טציא יװ -- ,טלכיימשעג ייז ןבָאה ןַאד ךיוא ..,.רענַאז

 ...רעדרעמ

 טלעֿפַאב ןעמ ןעוו ,ןָאטעג טשינ ?ּפאצ ןייק רָאנ טלָאװ ךיא ןֹוא ---

 רכז ןייק לָאז'ס זַא ...רעווענ-ךישַאמ ןיימ טימ ןגעזוצכרוד ייז עלַא רימ

 .:ןבילב טשינ
5 
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 ענעמוקעגנָא-יינ יד ןוֿפ לייט א ןוא נעט עכעלטע ײברַאֿפ ןענעז סע

 טכעלטניירֿפ רימ טימ ןּפינקוצנָא טכוזענ ןבָאה רענאזיטרַאּפ עשיניארקוא

 ...ןעננואיצַאב

 ןטנעמילּפמָאק ערעייז ןוא דייר ערעייז ןרָאװעג סאמנ רימ ןענעז סע

 טשינ ךיז ןנעלֿפ ייז רָאנ .סטכעלש סעּפע יו ןדיימסיוא ייז נעלֿפ'כ ןוא

 -רענעטעבענמוא ?דייב ןיימ ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז .רימ ןוֿפ ןעּפעשטּפָא

 יקערש יד ןנעוו טלייצרעד רימ ןניוא יד ןיא ןרעדט עשלאפ טימ ןוא טייה

 ...ןעזענוצ ךיז ןבָאה ייז עכלעוו וצ תורצ עשידיי עכעל

 ךס א ןֿפלָאהעג ןבָאה ייז . ..עבלעז סָאד טנָאזעג ייז ןבָאה עלא ןוא

 םעד בָאה ךיא .וו"זַאא ,וו"זַאא ןֿפילטנַא ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןדיי

 זנוא וצ ןלַאפנײרַא טפָא ןגעלפ עכלעוו ,ןשטייד יד .טנעקעג טונ "חסונ,

 .ןלייצדעד וצ עבלעז סָאד טסווועג ןיוש ךיוא ןבָאה טֿפַאשנע;נַאֿפענ ןיא

 יז .תוישעמ טלייצרעד רימ ,ןבָאה ייז ןעוו ,ןניוושעג רעבָא בָאה ךיא

 סיוא ןענעז ןוא לדייב ןיא רימ וצ ןעמוקוצניירא טרעהענֿפיוא ןבָאה

 ...?יערוועי , ןקיצנייא ןטימ ןרָאװענ םינתוחמ

 -רַאפ וצ ןעגנולעג טשינ רימ !ויא ,ןידאקרַא ,ייז ןופ םענייא זיולב

 בָאה ךיא ןעוו וליפא ,ןהעש רימ ייב ןציזּפָא טגעלפ רע .ךיז ןופ ןביירט

 .טדערענסיוא טשינ רעטרעוו ףניפ ןייק םיא טימ

 סעיצַאדיווקיל יד ןנעוו ןלייצרעד וצ רימ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע

 -רעד ךימ סע טנעלפ רע .ןדיי רעביא ןדרָאמ ןוא סעיצקַא ,תוטיחש ןוא

 רעריֿפסיוא רעד ןעוועג ןיילא טלָאװ רע יו ,ןטייהלצנייא עלא טימ ןלייצ

 טַאהעג רעכָא בָאה ךיא .טנקיילעג ּבנא טָאה רע סָאװ ,ןעיירעדרעמ יד ןוֿפ

 רע .םזידאס ןימ ַא זןיא סנייז ןלייצרעד עצנַאג סָאד זא ,קורדנייא םעד
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא
 אטא א

 -ליש רע .ןבעל עקירביא סָאד ןליורגרַאפ רימ ליוװ רע ,ןקינייּפ ךימ ליוװ

 רעד ןיא ייז טעז רע רָאנ ,ןעשענ טשינ רשֿפא ןענעז סָאװ ,ןכאז טרעד

 .עיזַאטנַאֿפ

 יד ןנעװ ןלייצרעד ןתעשב -- ןבָאה ןגיוא עצרַאוװש-ךעּפ ענייז ןוא

 סע .ןעמונעגרעביא טשינ ךיז טָאה רע ,ןָאטע;נ טשינ לטניּפ ןייק --- ןליורנ

 טרָאוו סעדעי ךימ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא טרַאענ טשינ םיא טָאה

 רָאנ .ןעלדָאנ עטילגעגנָא טימ ןכָאטשעג ךימ טלָאװ ןעמ יו, טירבעג סנייז

 טנעלפ רע ןוא טליצעג רע טָאה םעד וצ ,טלָאװעג עקַאט רע טָאה סָאד

 טליֿפעג ךיז טָאה הואת עשיטסידאס ןייז זיב גנאל ױזַא ןציזּפָא רימ ייב

 . .. טקידירֿפַאב

 גל

 רענאזיטרַאּפ ַא טקורעגנָא טָאה געט עקידייל ענעי ןוֿפ םעניייא ןיא

 -יורג ןוֿפ ןֿפנָארב ןעקנורטעג טָאה ןעמ ,טרוכישעג טָאה םלוע .בומ וי

 טָאה ט:עמָאמ ןסיוועג א ןיא .טלָאװעג רָאנ טָאה ןעמ ?ֿפיװ ןוא רעשעלּפ עס

 .טכַאנרַאֿפ ןעוועג זיא סע .לדייב ןיא רימ וצ ט?קַאװעגניידא ךיז ידַאקרַא

 ןיא דימ וצ סערַאּפש ךרוד טּפוטשעג דיז טָאה ןייש רעקיטכיל ?סיב ַא

 ךעלקיסַאּפ עכעלטע רענעלעג ןקיצומש ןיימ ףיוא טניײלעגנקעװַא ,לדייב

 .ןטָארד עקִידרעיײֿפ יו

 רעבָא םיא ייב ןענעז סע ,ןעלּפַאלּפ וצ טרעהעגֿפױא טשינ טָאה ד

 טשטילגעגסיורא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוװ ךעלקיטש ןעמוקענפיורא רָאנ

 ...ענילס א טימ ןעמאזוצ ליומ ןוֿפ

 רע רָאנ .ןעװעג טשינ טלָאװ'כ יו ,ןֿפורעגנָא טשינ ךיז בָאה ךיא

 רימ ףיוא טנײלענֿפױרַא ךיז יו טעמכ ,רימ וצ טלקייקענוצ ךיז טָאה

 םוצ שזַא ,היר רעקידשוּפיע ַא ןנָארטעג ךיז טָאה ליומ ןייז ןופ ןוא

 טָאה רע סָאװ סָאד .ליוװ רע סָאװ ,ןייטשראֿפ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ,ןכערב

 םיא ייב ןעמוקענסיורא םורַא ןטונימ ןיא ןיא קידנעלמַאטש טנָאזעג

 .רעקיטַאלג ,רערָאלק

 טשינ ריד טייטש'ס ?טשינ רימ טסרעפטנע וד ?פיליפ ?ַאה

 רענעטלָאשרַאפ !וד ! פיליפ טכער טסָאה ? סָאװ ,ןדער וצ רימ טימ ןָא

 זיא'ס זַא ,טניימעג ךיא בָאה טָאטש ןיא ,ערטיכ ױזַא ריא טייז עלַא ! וד
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 ןײטשטַאנַארג לאיחי

 ךָאנ ךיז טעוװ ריא ל?ֿפיװ טסייו רעוו טציא ןוא ,ָאטשינ רכז ןייק ןיוש

 ? ןביילקנָא

 סָאד ןצרַאה ןוֿפ ךעבענ ןדיײרּפָארא ,ןדיירסיוא ןזָאלעג םיא בָאה ד-יא

 ...ייוו םיא טוט סע סָאװ

 טכַאמ עשיטעיווָאס יד ,ןדיי טניײֿפ ךיא בָאה ןֶא קיבייא ןוֿפ --

 רימ ןעוו וליפא ,ןכאמוצרעביא רעניַארקוא זנוא ןזיווַאב טשינ טָאה

 עיינ, 8 יוװ ייס טמוק טציא רָאנ ,םזיטימעסיטנַא רַאֿפ עמרוט ןיא ןעייג

 -עג ןרָאי עצנַאנ יד ןבָאה רימ רעכלעוו וצ ,"עּפָארייא עיינ , ַא ,"טלעוו

 .ןרעוו טֿפמעקענסיוא "רעריֿפ , ןסיורג םעד ךרוד טעוװ סָאװ ןוא טבערטש

 ךיז ןלעװו רימ .ןגיזַאב ןצנַאגנניא ךייא טעװ גנונעדרַאטלעװ עיינ יד

 רעלענ רעקסיערוועי, רעד ןוֿפ קידנעטש ףיוא ךיז ןשַאװּפָא ןוא ןעיײרֿפַאב

 .. .ןײטשֿפױא טשינ רעמ םיתמה תיחת ןייק ןיוש ריא טעװ םעדכָאנ ,"עטַאל

 רעדיוו טָאה -ע ,םיוש ןסייוו ןטימ ןעוועג לוֿפ זיא ליומ סידַאקרַא

 -גייא ךיז רעדיוו ןוא ןיירא טלעוו רעד ןיא םתס ןעלּפַאלּפ ןביוהעגנָא

 ךיז טָאה סָאװ ,דוס ַא טמיורעננייא רעיוא ןיא ןוא רימ וצ ןגיובעג

 ...,.קסירלושמוא ױזַא טשטילנעגסיורַא

 . יוזא יװ ,ןבענענרעביא רימ רע טָאה ןטייהלצנייא עלא טימ יונעג

 ייז וצ ןלַאפענניירַא רָאנ זיא רע יוװ ,ךיילנ םיא ןבָאה ןשטייד עטונ יד

 -עג ,ןילרעב ןייק ךיז טימ ןעמונעג -- געט-סגירק עטשרע יד ןיא --

 עלוש "ַאזַאי ןיא טקישעג םיא ךָאנרעד ןוא יײרֿפ רעד ףיוא םיא ןזָאל

 עכלעוו ןגעוו ,סעיצקורטסניא ןעמוקַאב טרָאד טָאה רע .רעניארקוא רַאֿפ

 ,טנַאסערעטניא טשינ יװ ייס טנייה ןענעז סָאװ ןוא ןדער טשינ רָאט ןעמ

 ...רענאזיטרַאּפ יד וצ ןייג וצ ןסָאלשַאב ד-ָאד טָאה רע ?ייוו

 -פיוא סיורא ןיב ךיא .ןֿפָאלשעננייא ןדער ןטימ ןיא ןיא ידַאקרַא

 בָאה ךיא .דַאירטָא ןופ הידנַאמָאק םייב ןפָארטעג םיא בָאה ןוא ןַאשימ ןכוז

 ןיב טלייצרעד רימ טָאה ידַאקרַא סָאװ ,ץלא יונענ ןבעגעגרעביא ייז

 .ןֿפָאלשַיײא ןייז
 לא 6

 רעלָאמש ַא סיוא-ננעל טריצַאּפש רימ ןבָאה רעטעּפש ?סיב ַא

 -ֿפיוא זיא ּפָאק-הנבל רעסַאלב  ַא .רענַאל ןוֿפ ךעלטייוו רָאּפש ,עקשזעטס

 יד ,ליטש ןעװעג זיא סע ,למיה םענעטעמַאס ,ןעיולב ןֿפױא ןעמווושעג
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 ךיוא ,טלמירדעננייא ןבָאה רעמייב יד ,ןֿפָאלשענ ןיוש ןענעז ךעלענייפ

 -עג ןריולראֿפ זייוכעלסיב ןעיירשעג ענעזָאלעצ יד ןענעז רענַאל ןיא

 .ןרָאװעג ליטש ןצנַאנניא זיא'ס זיב ,ןעגנַאג

 שינעֿפיט-דלַאוװ רעד ןיא טריצַאּפש ךעלטימעג ױזַא ןבָאה רימ ןוא

 -ראפ שזַא טָאה סָאװ ,טֿפול עקראטש יד ךיז ןיא טמעטָאעגניײדַא ןוא

 .ט.-טהטיש

 ךיז ןוא ןעלצרָאװ-םיוב עכעלטע ןבילקענסיוא רימ ןבָאה ךעלדנע

 -סיוא ךיז ךיא בָאה ,ץַאלּפ ַא טלעֿפעגסיוא טָאה רימ רַאֿפ .טצעזענקעווַא

 ...ןידאקרא רעטניה ןעמוקענסיוא ןוא ךרע רעטכיײֿפ רעד ףיוא ןגיוצעג

 סע ,םעניימ טימ ןֿפָארטעגֿפױנוצ ךיז טָאה קילב סרידנַאמָאק םעד

 ךיז טָאה ליוק יד .ןטרַאװ טשינ רעמ ןיוש ףרַאד ןעמ ןַא ,ןסייהעג טָאה

 טָאה יז ,טסוה רעסַאנ א יו ,טעלָאטסיּפ ןיימ ןופ טשטילגעגסױרַא

 ...געוװ ריא ןֿפָאלענקעװַא ךיז זיא ןוא זָארג ןֿפיוא ןידַאקרַא ןֿפרָאװענסוא

 ךיז ייז ןבָאה ,ןֿפָאלעגכרוד זנוא ןוֿפ טנעָאנ ןיא ףלעוו עדַאמס א

 -םיוא סָאש ןוֿפ ָאכע רעד ךיז טָאה ןייווענ םעניא ןוא טנייוועצ ג:ילצולּפ

 טשינרָאג ןוא טרעהענ טשינהָאנ ןיוש ןבָאה ןיײלַא רימ זא ,ןטלַאהַאב

 ...ןעזענ

 טשינ ךס ןייק ןבָאה רימ ןוא קיטָאלב ,ךייוו ןעוװעג זיא דרע יד

 ...לבירג ךַאלפ ַא הלבנ רעד רַאפ ןבָארנוצסיױא ידכ ןטעברַא טפרַאדעג

 -צרָאװ עטלױֿפראֿפ עבלעז יד ףיוא טצעזענקעווא קירוצ ךיז ןבָאה רימ

 .ןעשעג זיא'ס סָאװ םעד ןיא ןסעגרַאֿפ ךיילג ןוא ןראניצ טיירדראֿפ ,ןעל

 םייב ןטלַאהעג ןוא רענַאל ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעוו רעטעּפש

 : רידנַאמָאק םוצ ןֿפורעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ךיז ןייגרעדנאנופ

 טפרַאדעג טלָאװ ןעמ רעבָא ,רעקינייוװ שטָאלָאװס ןייא ,ָאי ,ונ ----

 ,..ןעמיורפיוא ?סיב רָאּפש ַא

 ,ןטכארט וצ -- עגר דעד ןיא -- טרעטשענ טשינ רימ רענייק טָאה סע

 ןעמ עכלעוו ,ןשמ:עמ עירָאנעטַאק רעד וצ ץלַא ןכעדרַאֿפ ךיא ןעמעוו

 . .ןעמפיורסיש ר

 ןיא טכַאדטעגניירַא ךס ןייק טשינ םיוא טזייוו טָאה רידנַאמָאק רעד

 ,טלביימשעצ זיולב ךיז ןוא רעטרעוו עניימ
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 ריד ייב ךיז טכַאד טָאה טנַאה יד ,טנכייצעגסיוא ,ּפיליֿפ ,ָאי ---

 : ...ןבענענ טשיג רעטיצ ןייק וליֿפא
 לא 8

 -רֿפ א םעניייא ןיא .טלַאק קידרעטניוו ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא'ס

 ,ןעז טזָאלענ טשינ ןוא לּפענ ַא טבעװרַאֿפ ךיז זנוא םורַא טָאה ןגרָאמ

 רעד זיא טעּפש רָאנ טשרע .רעטייוו טירט רָאֹּפ ַא רֶאֿפ טמוק סע סָאװ

 ןוא ןרָאװעג רערעטיש לסיב ַא דרע רעד ףיוא ןקלָאװ רעטכידעג ,רעיורג

 -ניוו ןנעוו תואיבנ ןגנָאז ןביוהעגנָא ךיילנ ןבָאה םירעיוּפ ענולק ערעזנוא

 .ןעמוקנָא טָא ,טָא ףרַאד סָאװ ,רעט

 -ייב-עדנַאי יד .ןרעוו רעטרַאה ןביוהעגנָא טָאה דרע עקיטָאלב יד

 עניד ךיז ףיוא ןגױצעגֿפױרא טכַאנ רעביא ןבָאה ןזָארג יד ןוא ךעלעמ
 ןבלַאה ןזיב ןדנוװשרַאֿפ טשינ ןענעז סָאװ ,ךעלעטייה עקיטסָארֿפ

 : . .ןירַא גָאט

 ןסָאגענסיױא ךיז טָאה סָאד ,טנגערעג ךעלסיבוצ ךָאנ טָאה גָאטייב

 -ענַיָא טָאה יינש רעד רעדייא ס:;קלָאװ יד ןוֿפ רעסַאװ ?סיב עטצעל סָאד

 ןסידענּפָארא .רעמייב עטראדעגּפָא ןבָארגעגנייא ןבָאה ןטניוװ .ןלַאֿפ ןביוה

 -נוא ךיוא זַא ,טלעפעג טשינ ךס ןייק טָאה'ס ןוא ןגייווצ עטנקירטענּפָא

 ...רלַאו קע ןטייווצ ןיא ןעילּֿפקעװא ןלָאז ךעלדייב ערעז

 -עגוצ רעד ףיוא זבילקצננָא ךיז סעקשיש סנֿפױה ןבָאה טכַא? רעביא

 ,טגָאזענסיױוארָאפ םיניבמ ןבָאה סננרָאמירפ יד ןיא ןוא דרע רעטנקורט

 ...ןגָארטוצרעבירא טשינ רערעווש ַא ןייז טעוװו רעטניוו רעד זַא

 .'ךיז יױזַא טָא, ןעננאנענ ץלא זיא דלאוו ןיא ןבעל סָאד ןוא

 יד ףיוא יז ןענעקורט ,לכייט ןיא שעוװו יד רימ ןשַאו גָאט ןדעי

 .תעל-תעמ ןצנַאנ ַא טהעקַאלֿפ סָאװ ,רעטייש םייב רעדָא ךעלעטנעוו-?לדייב

 טסבייר ...דרע רעקיטָאלב רעד ןוֿפ רעצראווש זיא שעוו יד ןוא

 -ייר טשינ ןֿפוא םושב טרעוו יז ןוא ?כייט ןקיצומש ןיא ,רעסַאװ ןיא יז

 .ןשאוו ןכָאנ וליֿפא רענ

 ןבָאה ןכָאװ-עװַאלבָא יד ךשמב .ןטלַאהוצסיוא טשינ עקַאט זיא סע

 ייז ןופ ןענעק רימ ןוא "ןכַאז ענעי, טלמַאזעגנָא םישובלמ יד ןיא ךיז

 ..,ןרעװ רוטּפ טשינ

 ןוא ןעלטימ ענעדישראֿפ טצונַאב ןיוש טָאה רעכלעוו ,אשימ ןיימ
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 ףיוא טשינ טנָאלקַאב רימ רַאֿפ ךיז טָאה ,ןָאטֿפוא טנעקענ טשינרָאג

 : רעטכעלעג ןייק

 ןָא ןכַאמ ןוא ץעגנרע ןציז ייז ,"ןלארענענ יד, ןקַאּפ ןזומ רימ --

 ...למוט ןטנאג םוד

 ןבָאה "ייז; ... ןייז וצ אנקמ סָאװ טשינרָאג ,ןסיבעג עקַאט טָאה

 טָאה לדייב ןיא ןַאשימ טימ ןעמַאזוצ קידנניל ןוא ןֿפָאלש ןזָאלעג טשינ

 םעניימ ןוֿפ סיב רעד טמַאטש יצ ןסיוו טנעקענ טשינ זנוא ןוֿפ רענייק

 ."לארענעג , ַא םענייז רעדָא

 ןבָאה רימ ןוא געט ערעטלעק ךָאנ ןָאטעג וָאל ַא ךיז ןבָאה סע

 -וטנָא ןיא ןנעלענ ,ךעלדייב יד ןוֿפ ּפעק יד טקעטשענסיורא טשינ טעמכ

 "ץטריזיווקער , ,ןצלעּפ עטלמישראפ ןיא ןוא ןזיוה ענעטַאװ ןיא ,ץכע

 .םירעיוּפ עקימורא יד ןוֿפ

 -עשַאב , יד טימ געט עכעלטע טרעיודע; טָאה סָאװ ,ףמַאק ַא ךָאנ

 ךיז ךיא בָאה ,םישובלמ עניימ ןיא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,"ךעלשינעפ

 ךיא ,ןֿפלָאהענ טשינרָאנ טָאה סע ...ןעננוננדַאב ןָא ןבענענדעטנוא

 יד ןצעזוצרָאֿפ ןרָאװעג ךַאװש ןיב ןוא ןעלטימ עלַא טצונעגסיוא בָאה

 -ןא רימ טימ ןכַארקענטימ יײרֿפ ןוא קנארֿפ ןענעז םערעוו יד .המחלמ

 .טכַאנייב ייס ןוא ;ָאטייב ייס ,םוטעמ

 ןיא ךיא כָאה -- ,ּפעק ערעונוא ףיוא שינעקישנָא ןַא ךָאנ --

 ַא רַאֿפ טמוק דמעה ןרעטנוא יוװ ,קיד:קיֿפרעד טצפיזענּפָא ןנירא ךיז

 ...ףוג ןראד ןיימ ףיוא יײלֿפ זוֿפ ףירנִנֶא רעשימרוטש

 עטסָארּפ יד טשינ ,םענייק ךרוד טשינ ןזָאל סָאװ "ןשינעקישנָא , --

 ןוא רעטייל-סבַאטש םעד טשינ ,ןרידנַאמָאק יד טשינ ןוא רענַאזיטרַאּפ

 טרעטפול רע םגה ,רעשדלעפ ןטלַא םעד ,ןשטיװָארטָאיּפ ירָאנאהג טשינ

 ןופ רעקיצניוו טשינ ךרוד יז טקוק ןוא ןגייווצ יד ףיוא שעוו יד טּפָא ױזַא

 ...גָאט ןיא ןעצ לָאמ ַא

 וצ הצע ןא ךיז שטייד ןטימ רעדָא לווייט ןטימס רעגנירג ןיוש --

 סָאד קידנעיײירּפ ,ןֿפורעגּפָא רעצימע דיז טָאה --- ...ייז טימ יװ ,ןבעג

 .רעייפ םייב דמעה

 ןשטייד םעד ןנָאלש ןבייהנֶא רעדיוו ןיוש רימ ןלעװ ןעוו רעבָא
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 ןײטשטַאגַארג לטיסי

 ערעזנוא ןיא ןייגקירוצ רימ ןלעװ ןעוו ? עװַאלבָא רעד רַאפ יו לווייט

 ? רעירֿפ יװ ןעװעטַאבעלַאב ןבייהנָא ןוא רעדלעוו

 ןופ ןהעש עקידייל יד ןָאטוצניהַא ווו ןעוועג טשינ זיא ?ייוורעד רָאנ

 -נוזראֿפ ,טרוכישראפ ייז ןבָאה רענאזיטרַאּפ בור'ס .תעל תעמ ןצנַאג

 .קילגמא ןא ןרָאװעג ןהעש עקידייל ןענעז רימ ראפ ןוא ,טעילוהרַאֿפ ,ןעֶג

 ןאזיטראפ רעשידיי א סָאװ ,סָאד טכַארט ךיא ,תובשחמ ןקינייּפ ךימ

 ןֿפיױא טו קירביא יוזא טשינ ןופרעד טרעוו אלימב ןוא ןטכַארט ןעק

 . ןצרַאה

 ןיא ןליּפש טשינ ןעק ךיא .קידלוש ןיילַא ךיא ןיב תמא ןַא סָאװ

 טשינ ןוא דלא ןיא ןייז וצ רועיש רעד זיא גנַאל יװ .ייז יװ ןטרָאק

 ...? ןטרָאק ןיא ןליּפש ןענעק

 -ענ טשינ יוװ ייס ךיא בָאה ןליּפש ערעייז ךיז ןענרעלסיוא רָאנ

 ןעמ עבלעוו ,לויטש ןיא :ץְלַא ןיא טליּפשעג ייז ןבָאה סנקירביא .טנעק

 ןיא ,סרעװלָאװער ןיא ,סיֿפ יד ןוֿפ ןעיצּפָארא ןליּפשראֿפ םייב טגעלֿפ

 םעה ךיא נאז - פעלק יד ראק עקאט ...פעלק ןיא ןוא ....ונ ;ליוק

 ןעמוקענ ןטלָאװ ייז ןעוו ,לעיצעּפס ,טַאהעג ארומ ךיא בָאה -- תמא

 - , .ןווָאלדרעװװס ןוֿפ יצ ,קאיריביס םעד ןאשירג !ןפ

 רעד ןרָאװעג ךיא ןיב ,ּפעלק ןוא ןטרָאק ןייק וצ קידנניוט טשינ

 דלאו ןצנאו ןיא ויא'ס ןכַײלנ .םנעמעװ ,?ומילש .א ןופ לאבמיס

 ...אצמנב טשינ

 ןופ ןעײרדסױרַא טנעקעג טשינ ךיז ןיוש ךיא בָאה רַאפרעד רָאנ

 .ןעקנירט

 ?שטנעמ רערעסעב ַא ?ןָא טשינ רשפא ריד טייטש סע ? סָאװ --

 -ענ ייז ןבָאה יוזא ?טשינ סע טגָארטרַאֿפ ןגָאמ רעלעדייא ןייד ? סָאװ

 טשינ .שצלֿפ עשירֿפ א טנֿפעעג טָאה'מ ןעוו לָאמ סעדעי רימ וצ טהנעט

 ייוצ רעטנוא רענייב לטניב ןיימ ןָאט םענ ַא ןעמ טנעלפ ,ךימ קידנגערפ

 -עג ןיוש ךימ ןבָאה עלא .ןטימ עמאס ןיא ךימ ןצעזקעװַא ןוא סמערָא

 ...ןײטשּפָא טשינ לָאז דיא ןטיה

 ..,ןעקנירט ןוֿפ "הכאלמ , יד טנרעלענסיוא עקַאט ךיז ךיא בָאה

 . .. םורק יוזא עס טשינ רָאנ רעטעּפש רימ זיא'ס ןוא

 לא 8
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןעגנוֿפַאש סנָארייב ןעמוקַאב בָאה ךיא

 "רעדנוו רעד טימ ןהעש עקידייל ןליפוצסיוא ןעוועג ןדירֿפוצ ןיב ןוא

 -פיוא בָאה ךיא .רעטכיד ןשילגנע ןסיורג ןוֿפ עיזעָאּפ רעשיטנַאמָאר רערַאב

 םדערעג ?יֿפ ןהעשיטכַאנ יד ןיא ןוא ל?לדייב ןוֿפ ןעמוקוצסיורַא טרעהעג

 .ערעדנַא ןוא ןיקשוּפ ,ןָארייב ,עטענ ןגעוו ,רוטַארעטיל ןנעוו ןַאשימ טימ

 טָאה טגעיילעג שטָאכ ,טסווועג סעּפע רעניימ ַאשימ טָאה ןעניקשוּפ ןגעוו

 -ענ טשינ ןיטולחל ןענָארייב ןוֿפ רע טָאה ןנעקַאד ,טשינ טעמכ םיא רע

 ןרָאװעג ןלעפענ םיא זיא טנעיילענ םיא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןוא טרעה

 .קרַאטש רָאנ

 רעזנוא ןוֿפ עכעלטע ןוא ;עט עטלייצענ ןעגנַאנעגיײברַאֿפ ןענעז סע

 -ידיי רעד יװ ,םעד ךָאנ .סעבאנֿפיוא עניילק טדיֿפעגסיוא ןבָאה עּפורנ

 טימ ןייג וצ טנָאזענּפָא ךיז טָאה שטיוועצַאוװיא ןוֿפ רעקוצ רָאטקָאד רעש

 ןיהַא טביולרעד טשינ םיא טָאה'מ ןעוו ,סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא זנוא

 -רעד יירד עלַא ןענעז ייז סָאװ בילוצ --- דניק ןוא יורפ ןייז ןעמענוצטימ

 םער ףיוא ןעמוקנָא ןכָאנ ,ןסָאלשַאב טציא רימ ןבָאה -- ,ןרָאװעג ןסָאש

 ...ןשטייד יד ייב רָאטקָאד ַא "ןגרָאבוצסיױוא , טרָא ןליבַאטס

 -רעביא ךיז טָאה עידָאלָאװ רעזנוא .נָאט ןלעה ןטימ ןיא סע זיא ןעשעג

 עווָאנַאי ןייק עשרָאטקָאד רעד וצ ןרָאֿפעגניירא זיא ןוא עטרעיוּפ א יוװ ןָאטעג

 ַא "טעבראע:סיוא ,, ןעוועג זיא ןגָאװ ןֿפיױא .לרוֿפ שיֿפרָאד ,שירעיוּפ ַא ףיוא

 רעביא ...ּפָאק ןרעביא טקעדעגוצ ןעוועג זיא דניק קנארק ַא ןוא דענעלעג

 -ירעגּפָא יד קידנעעז ןוא ןשטייד טריצַאּפשמורַא ןבָאה לטעטש ווֿפ ןסאג יד

 ןייגוצוצ טסואימעג ךיז ייז ןבָאה {גָאװ ןֿפיוא עטרעיוּפ עטנייוװראֿפ ענעס

 רעדֶא רעטוּפ ןייק טרָאד ןַארַאֿפ טשינ זיא'ס יצ ןרילָארטנַאק ןוא טנעָאנ

 .רעייא

 ַא ןנעװ טלייצרעד ?טעטש ןיא ןעמ טָאה נָאט ןבלעז ןיא ןוא ...
 ןוא טעניבַאק ןיא עשרָאטקָאד רעד ייב ןענוֿפעג טָאה ןעמ סָאװ ,לטעצ

 -נוא ןקיטנַאהנגייא סעידָאלַאװ ךרוד ,ןסיוו ןעמעלַא טזָאלעג טָאה סָאװ

 רוד ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא ווָארָאדָאיֿפ עשרָאטקָאד יד זא ,טֿפירשרעט

 יד סרעדנוזַאב --- ,עקנַארק ןלייה רעירֿפ יו טעװ יז זא ,רענאזיטרַאּפ יד

 דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד ןרעוו ןעמונעגפיוא ןלעוו עכלעוו ,ןשטייד

 טקעּפסער סיורנ טימ
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 ןײטשטַאגַארג לאיחי

 יד .רעטכעלענ סיורג ַא ןֿפורעגסױרא השעמ יד טָאה לטעטש ןיא
 ךַאנ געיעג ןיא ךיילנ טזָאלעג ךיז -- תמא ןַא סָאװ -- ןּבָאה ןשטייד

 ךָאירעד גנַאל ...טעּפש וצ ןעװעג ןיוש זיא סע רעבָא .ןגָאװ םעד
 עטּכישעג רעד ןיא ט?ָאמרעד ייז טָאה ןעמ ןעוו ,טסעכעג ךיז ייז ןבָאה
 ןקוק ןוא עווָאנַאי ןיא קרַאמ םעד ןלַאפַאב ייז ןגעלפ רעטעּפש ןכָאװ ןוא

 טעבנגענוצ טָאה סָאװ ,יד ןעניֿפעג קידנלעוו ,רעמינּפ יד ןיא סעטרעיוּפ יד

 .ווָארָאדָאיֿפ רָאטקָאד םעד

 ,רלאוו ןיא ןעמוקנָא סעשרָאטקָאד רעד ןוֿפ גָאט ןטשרע ןיא ךיילג

 רימ ןבָאה ןענענעזעג םייב .טסעומשענ ךס א רעייז ריא טימ ךיא בָאה

 -ַאב ?ענש טָאה יז רָאנ ,ןניוא יד ןיא טקוקעגניײירַא וויטקניטסניא ךיז

 .ןקילב עריא ןטלַאה

 אשירנ ןֹוא ווָאלדרעװס ןבָאה ,טכַארטעג בָאה ךיא סָאװ סָאד רָאנ

 : טנָאזעג ןֹפָא קאיריביס רעד

 -יערוועי ַאיַאשטשַאיָאטסַאנ ?ַאזַאלג ָאיעי שידיוו עינ ָאטשט ַא --

 ...(עקשידיי עקיטכיר ַא ? ןניוא עריא טשינ טסעז וד סָאװ) .אק

 ןוא טכַארטעג ךיא בָאה ? רימ רַאפ ךיז יז טיה סָאװרַאפ רעבָא --

 .גיומַאטשּפָא רעשידיי ריא ןגעוו עזעטָאּפיה רעייז קיטכיר רַאֿפ ןעמונעג

 ? אה ? תמא םעד ןלייצרעד רימ ןלעװ טשינ יז לָאז סָאװרַאֿפ ---

 ;ןאל ךימ טָאה ךאז יד ןוא ? רימ רַאֿפ ןבָאה ארומ . יז לָאז סָאװראֿפ

 .טריגירטניאראפ

 ,ןדיי וצ תוכייש ריא ןיא ןעלפייווצ ןביוהעגנָא ןיילַא ךיא בָאה ךָאנרעד

 יז ןא ,םינמיס ןזיוועגנָא רעמ ץלַא גָאט ןדעי טימ טָאה הרבח יד שטָאכ

 ...טכַארטעגפיוא ןיא ווָארָאדָאיֿפ ןעמָאנ ריא זא ןוא עקשידיי ַא זיא

 ןבעל ןיא ױזַא טייג עינַאּפמָאק ןייז טימ ןָאװלדרעװס זא ,קידנעעז

 רעטנוא רדסכ טכיירטש יז זַא ןוא סוחי סעשרָאטקָאד רעד ןסיוו וצ

 טכַארטעג טשינ ,ייז רַאֿפ ךַאז יד ןזָאלענרעביא ךיא בָאה ,טייקשיסור ריא

 -ָאיזיפ ריא טיול --- ךיא טלָאװ ןתמא רעד ןיא שטָאכ ,םעד ןגעוו רעמ

 -לעז סָאד טגָאזעג ןוא ןווָאלדרעװס טימ ןעוועג םיכסמ --- זיולב עימָאנ

 .רע סָאװ עכ
 יא +

 ןופ ןסירעגקעװַא ךימ טָאה רעגַאל ןיא ?מוט רעקידננילצולּפ ַא

 ישיר ייטסוה רידיייררא-

118 



 ןבעל טלָאטװעג בָאה ךיא

 זַא ,ןלייצרעד טרעהעג ךיא בָאה ,לדייב ןוֿפ .סױרַא ןיב ךיא ןעװ .ךוב

 עקיטכעדדרַאֿפ ייווצ ןטלַאהרַאֿפ ײסָאשדדלַאװ ןֿפױא טָאה לורטַאּפ רעזנוא
 ךיז ןבָאה ךעלדייב עלא .סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ עטנֿפָאװַאב ,ןעניושרַאּפ

 ןביוהעגנָא עלא ךיז ןבָאה עסַאמ עדליו א יװ .טקידיילענסיױא ךיילג
 -נײרַא ןעניױשרַאּפ יד טָאה ןעמ ןיהווו ,ןירַא ?דייב-סבַאטש ןיא ןּפוטש

 : ,טריֿפעג
 רימ .טזָאלעגניירַא טשינ ןעמ טָאה אפונ ?דייב-סבַאטש ןיא רָאנ

 ןעמענוצֿפיױא -- ןלאפ עכלעזא ןיא קידנעטש יוװ --- טיירגענוצ ךיז ןבָאה

 עטעשזדנָאלברַאֿפ ראֿפ טסַאּפ סע יו ...דובכ ןטסערג ןטימ  ייז

 . . .ןענָאיּפש

 -יא זנוא לָאז באטש רעד וא ,טראוװענ רימ ןבָאה דלודענמוא טימ

 -ַאװיא ןַאוװיא ייב .ןײרַא טנעה יד ןיא "טעברַא , לקיטש סָאד ןבעגרעב

 -ָאװ ןוא הדועס רעטונ א ראֿפ יו טלטניּפע; ןניוא יד ןבָאה ןשטיוװָאנ

 . גנָארד ןטַאװעקוס ַא טימ רעטצנעפ םורַא טדיצַאּפשעגמורַא טָאה עקדָאל

 ,ןלַאֿפ עכלעזא ןיא טריטנעירָא ןיוש ךיז ןבָאה רימ טייוו יו ףיוא רָאנ

 ןייא ןייק ןבָאה רימ ,שינעטעד ַא זנוא רַאֿפ ןרָאװעג גנושרָאֿפסיוא יד זיא

 ןבעגעגנ טשינ זיא ןטפול רעד ןיא סָאש ןייא ןייק ןוא טרעהענ טשינ יירשעג

 ערעזנוא ןגערפיוא ןעמונעג טָאה קסע רעצנַאנ רעד זיב . .. ןרָאװענ

 .רעטימענ עטציהעצ

 דלַאװ ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ ןביוהעגנָא גָאט ךעלטשער ןבָאה לייוורעד

 ןוא רעמייב יד ףיוא טגיײלעגקעװַא ךיז טָאה לּפענ רעלעקנוט ַא .סיורא

 ףיוא ןרַאש ןביוהעגנָא ךיז טָאה שינרעטציּפ .טייקיטכיל יד טלעטשרַאֿפ

 .למיה םוצ ףיורא ןכָארקע; ןוא סעטסוק יד ןוֿפ סױרַא זיא ,דרע רעד

 רעביא ןעננעה ןבילבענ זיא למיה רעצראווש ַא .ןלאֿפענוצ זיא טכַאנ יד

 -נייא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןבָאה סנקלָאװ עטכידעג ,ּפעק ערעזנוא

 ,ןעגנולשעג
 לא

 וצ רעמייב יד ןוֿפ טזָאלענּפָארא ךיז טָאה ?ּפענ רערעטצניֿפ רעד

 -עגוצ םיוק ךיז ןבָאה רימ זא ,דלַאװו םעד טרעטנָאלּפרַאֿפ יוזַא ןוא זנוא

 . -;ננילצולּפ יד ןרָאװעג ןֿפורעגֿפױנוצ זיא סע ןיהווו רעטייש םוצ ןנָאלש

 .דאירטָא רעזנוא ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ עקיד
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 רעטנוא סיפ יד ,זיירק ןבלַאה ַא ןיא טצעזע;סיוא ךיז ןבָאה רימ

 -ענוצ רדסכ רימ ןבָאה רעטייש ןקידנענערב םיוק םוצ .טרַאװעג ןוא ךיז

 ןגָארטעצ ךיז ןבָאה ןעקנוֿפ ,ץלָאה-ע;סָאס ןוא עזָאירעב ךעלטייש ןֿפרָאװ

 סָאװ ,ךעלדנרעטש יו ןניױלפענמורא ןענעז ןוא ללח ןרעטצניֿפ ןרעביא

 .ןייגוצסיוא ווו טרָא ןַא טכוזעג ןוא ןלַאפעגּפָארַא למיה ןופ סָאװ רָאנ ןטלָאװ

 ...ןײטש פיוא ראירט ַא --

 -נולקענּפָא טָאה רעטייל-סבַאטש ןוֿפ ?וק שירעלעּפַאב קירעזייה ַא;

 ךָאנ ךיז טָאה ַאּכע רעד .םיוב ַא טגעזעג טלָאװ ןעמ יו ?לח ןיא ןעג

 -ַאמ עשינאזיטרַאּפ עצנַאנ יד ןוא רעמייב יִד ןשיוװצ טרעטנָאלּפעג ץעגרע

 רעד ךיז טָאה םוא טימ ןעמאזוצ .ןבילבענ ןייטש טרָא ןפיוא זיא עס

 -עדרָא רעשירעטילימ ןיא טלעטשעגסיוא בַאטש רעשיַ;אזיטרַאּפ רעצנַאג

 .הימ יװ רובכה תארי ןבלעז ןטימ בננונ

 -ייש םוצ ?דייב-סבַאטש ןוֿפ טריֿפעג טָאה סָאװ ,עקשזעטס רעד ןוֿפ

 ןעננָאהַאב ,"ןענױשרַאּפ עטקיטכעדרַאֿפ ייווצ , יד ןעמוקעגנָא ןענעז ,רעט

 טדרעקאלפעצ ןוֿפ ןייש ןיא טעקסאילבענּפָא ןבָאה סָאו ןלאדעמ טימ

 .רעטייש

 ןעננולקענּפָא טָאה -- זנוא ןיא טשינ טסעגרַאֿפ ײמרַא רעזנוא --

 -ןיצ ןיא ןטינש-רעש יו ,לֹוק סעשטיוועיאלַאקינ יאלַאקינ ללח ןיא

 ,רעדירב ערעזנוא ןענעז ָאד ןעייטש עכלעוו ,ןשטנעמ ייווצ יד --- .ךעלב

 ןבעל ףיוא המחלמ יד ךיז טריפ סע ווו ,טנָארפ סייז רענעי ןופ ,,ןסור

 זנוא ןלעוו ייז .ןענרעל ןוא ןֿפלעה זנוא ןעמוקענ ןענעז ייז .טיוט ןוא

 -םיוא ןע;נונעדרָארַאֿפ עלא ןלעװ רימ זא ,ןרעווש ןֿפרַאד רימ ןוא ןלעֿפַאב

 .דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ רעגריב רַאפ טסַאּפ סע יוװ ןליפ

 א ברא - י יש טוש יר א וו א 2 .,וד עי ב א 5. אז - =

 .(םירבח ,ארוה ארוה ,םירבח ,גיז ןרַאֿפ) . . .ישטשירַאװָאט ַאַאַאררוה

 ןוא ןלאֿפענּפָארא למיה ןוֿפ ןטלָאװ ןרענוד יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ןעגנולקעג טָאה קיכליה יוזא .טֿפלעה רעד ןיא רעמייב יד ןכָארבעגנייא

 ,דלַאװ רעד ךיז טָאה טשיוררַאֿפ ױזַא ,דַאירטָא ןצנַאנ ןוֿפ רעֿפטנע רעד

 -קירוצ ןוא טרעלָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,"ארוה , רעד טָאה טָאכעענּפָא ױזַא

 ...הטש-רלאוו רעד ןעוועג גצע םיא רַאֿפ טלָאוװ'ס יו ,ןעמוקעג
4: 
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 ןיא ןבילבענ ןייטש זיא ןוא זנוא וצ רעטנענ ןעגנַאנעגוצ זיא רע

 ַא ןעזענסיורַא ךיז ןבָאה ןעמערב עטכידעג יד רעטנוא ןוֿפ .דָאר ןטימ

 יד .טריוװרעסבָא ןעמעֶלַא ןבָאה סָאװ ,ןניוא-לדנַאמ עניורב עסיורג רָאּפ

 .ןרָאװעג ןסירע;רעביא זיא טייקליטש

 ערעייט ,ןענַאזיטראּפ) !ישטשירַאװָאט עינָארָאד ! ןענַאזיטרַאּפ ---

 ןבָאה רימ .םינּפ ןייז טלעהעצ טָאה רעטייש ןוֿפ רעיײֿפ סָאד ןוא (! םירבח

 דנווװ עטליײהרַאֿפ טשינ ךָאנ ַא ןוא ןרעטש ןֿפיוא ןשטייצק עפיט ןעזרעד

 .קַאב רעקניל רעד סיוא-גנעל

 ןביֹוהעגיָא רע טָאה -- דארננילַאטס ייב ךיז ןסינ טולב ןכייט ---

 יד זנוא טסָאק סנבעל עכעלשטנעמ טנזיוט ןצֿפוּפ -- ,רעטרעוװו ענייז

 סָאד ,טנָארֿפ רעד יוװ ,רעמ ןפלעה זנוא טֿפרַאד ריא .נָאט ןדעי טכַאלש

 -כרוד טשינ רָאט ןָאלַאשע רעשטייד ןייא ןייק .ךייא רַאפ ?לעפַאב רעד זיא

 םיא ןִזָאל טשינ ,ןסיײרּפױא ,ןענערב ,ןענעגרה ,ןרעטשעצ .טנָארֿפ םוצ ןייג

 ...לווייט ןשיטניה םעד ,ורוצ

 יד ייַב ןוא ןליּפש ןטרָאק רעמ טשינ ! ןקנירט ןֿפנָארב רעמ טשינ

 ןָא ןנרָאמ ןוֿפ .ןרעהֿפיוא סע לָאז ןָא ןגרָאמ ןוֿפ ןיוש .ןביור םירעיוּפ

 -ָאנ םעד ןנָארט טעוװ ריא ןוא רעכעל ענייז עלַא ןיא טנייֿפ םעד טעדרָאמ

 ןיא קלח ןסיורג א ןבעג ןֿפראד עכלעוו ,רענאזיטרַאּפ עשיֵארעה ןוֿפ ןעמ

 -- -= -- ...טנייֿפ ןעמַאזיורג ןגעק גיז

 יו טליֿפעגנ רעדעי טָאה ,ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןענעז רימ ןעוו

 טָאה רעדעי סָאװ ,סעכלעזא סעּפע ,ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה סעּפע

 .טנייֿפ םוצ טשרוד-המקנ : טנעקעג

 רעטייש רעד ןוא ןקע םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה טכאנ ערעטצניֿפ ַא

 טָאה רעייֿפ סָאד .ןרָאװעג רעכאווש זיא קעווא ןענעז רימ ןכלעוו ןוֿפ

 ו .ןעקנַאצ ןביוהעגנָא

 -ראּפ רעזנוא ןיא רדס רערעדנַא ןַא ןעמוקעג זיא טכַאנ רענעי ךָאנ

 רעד וצ ןוא ןליּפש-ןטרָאק םוצ ףוס א ןרָאװעג זיא סע .ןבעל ןשינאזיט

 טקעװ רעד ןיא םתס ןעקנירט סָאד טעהעגֿפיױא ןבָאה סע .עקשַאמרַאה

 *ענ רימ ןבָאה ןהעש-גָאט יד ןיא .ןצנוק עַלַא טימ ץנעט יד ןוא ןיידַא
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 -עג סָאד טצוּפעג ןוא ןליוק טקיניירעג ,סענימ ,לאירעטַאמ-סיירֿפיױא טיירג

 -קעווא ךיז טָאה ןעמ .עקידייל ןייז וצ טרעהענֿפיױא ןכָאה טכענ יד ;רעװ

 -עגנָא זנוא ןבָאה ןשטייד יד ןֹוא סעיַיילדןַאב ןוא ןנעוו יד ףיוא ןזָאלעג

 .טיוה רעייז ףיוא ןריּפש וצ ןביוה

 -נַאנ רעד רעביא ןטיײרּפשרַאּפ ןביוהעגנָא ךיז רימ ןבָאה ןקירעשייה יו

 ןדיֿפ םירעיוּפ יד סָאװ ,ךלימ יד ךרוד וליֿפא טשינ ןזָאל רימ .טנגעגמוא רעצ

 -עצ רימ רעדָא ,ךיז רַאֿפ יז ןריזיווקער רימ רעדָא :ןיײרַא טָאטש ןיא

 יּפ לע .םייהַא קירוצ םירעיוּפ יִד םוא ן'רעק ןוא ךעלסעֿפ-ךלימ יד ןכערב
 ןבָאה ןטקודָארּפ יד זַא ,ןעגנוקיטעטשַאב עֶלעיציפָא סױרַא רימ ןביג בור

 -וצ ןופ טיײרפַאב זיא רעיוּפ רעקידנפערטַאב רעד ןוא ןעמונענוצ רימ

 -עג ןעלטעצ עכלעזא ןבָאה םירעיוּפ עוויאַאנ .שטייד םעד ערעדנא ןלעטש

 -עג ןעיעז ןוא ,ןֿפלעה ייז טעוו'ס זא טניימענ ,ןיירַא טָאטש ןיא טריֿפ

 םירעיוּפ יד זא ,טהנעטעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןגָאלש

 .ּפֶא ייז ןרַאנ

 -לעוו ,ןרידנַאמָאק עשירפ ייווצ יד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ גָאט ןטירד ןפיוא

 רעד ןגָארטענניירַא ךיא בָאה ,עיניל-טנָארּפ יד ןעגנַאנעגרעביא ןענעז עכ

 ןיימ ייב .טגרָאבעג ריא ייב טַאהעג בָאה'כ סָאװ ,רעכיב ,עכעלטע עשרָאטקָאד

 זיא סע רעבָא ,קרעוװ סנָארייב עלַא טימ ךוב סָאד ןנעלענ ךָאָי זיא סנּפָאקוצ

 ,ןענעגרה .טֿפראדעג ןעמ טָאה סענימ .ןקוקוצניירא"ץעוו-ןעוועג טשינ ןיוש

 טרעוו ַא רַאֿפ סָאװ ָאט -- ,ןענַאלַאשע עכעלטנייֿפ ןזָאלּפָארַא ... ןטיוט

 טָאה ןיז ַא רַאֿפ סָאװ ? ןעלמיה יד ןיא ןעילֿפ שירעטכיד ַא טַאהענ טָאה

 ריא וצ הלותב רעטקנעברַאפ ַא ןופ ןדייל יד ןנעוו ןענעייל וצ טַאהעג

 "יש יד ןעווענ ?וֿפ יוזא זיא סע סָאװ טימ ,גינעק-דלַאו ןטמולחעגסיוא

 ? עיזעָאּפ-ןָארייב עשיטנַאמָאר ,ענ

 ןעק סָאװ ,ענימ רעטסנעלק רעד ראפ ץַאלּפ ןטערטענּפָא טָאה ץלַא

 ,ןשטייד ייב ןבעל סָאד ןעמענוצ ןוא ןסיײרֿפױא
 -ייב טימ ךוב סָאד עשרָאטקָאד רעד טגרָאבעגקעװַא ךיוא בָאה ךיא

 ,עשיריי ַא :זיא יז סָאװ ןייז יז לָאז : ייברעד קידנטכַארט ,ןעגנופאש סנָאר

 ריא טעװ ָאט ,טשינ ןטֿפעשעג ערעסעב ןייק טָאה יז ,עשידיי ַא טשינ יצ

 . ..ריא טסולג ץרַאה סָאד סָאװ ןענעייל וצ ןרעטש טשינ יו ייס רענייק

 : ןרָאװעג ריווועג רימ ןענעז געט ָא יד ןיא
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 רָאנ .רוניֿפ עקיטכיוו א רָאנ ןיא ענעמוקעגנָא ייווצ יד ןוֿפ רענייא

 .ןסיוו טֿפראדעג טשינ רימ ןבָאה "םיסקַאמ ,, ןעמָאנ ןייז יוװ רעמ

 . ךעליפש-ןטרָאק ,רעיינ-קידייל טכוז ,?דייב וצ ?דייב ןוֿפ טיינ רש

 אנקמ סָאװ ָאטשינ ייז ןיא עכלעזַא רע טפערט ...ענעפיוזענרעביא ןוא

 יד ןזומ ייז ...ךעלדייב יד ןיא ךאנרעד טשינ ןיוש ןפָאלש ייז .ןייז וצ

 סע ווו ,ןטקנוּפ עכעלרעֿפענ ףיוא ןיינ ,ןליֿפסיוא ןבאנֿפוא עטסרעווש

 ...טיוט רעד טעװעטַאשט

 טנייווש סָאװ שטנעמ ַא .ןרעדנוװַאב וצ ףיוא טשינ םיא ןרעה רימ

 טימ ןבעל רענייטש רעזנוא רעביא רע טרעק קידננייוש ןוא ,ליֿפ יוזא

 .ףױרַא סיֿפ יד

 רֶאּפ א ןציז זָאנ רעד רעטנוא ,ןעזסיוא ןייז זיא טנַאסערעטניא רָאג זיב

 ןֿפיױא ,ןקַאב ןטייז עדייב ןוֿפ ּפָארַא ןעגנעה סָאװ ,סעצנָאװ עטמעקעגסיוא

 ַא -- ראה עטלזיירקענ ?סיב ַא סיורא דיז טעז סע ןעַיַאװ ןוֿפ --- ,ּפָאק

 ךעלעוויטש עניורב עצרוק רָאּפ ַא .ןסַאּפ עלע;ןירג טימ לטיה שיקַאזָאק

 ןשיסור שיּפיט ַא ןריזירעטקַארַאכ סָאװ סעװעלַאכ ענעגיובעגרעביא טימ

 יד ,ןיורב ןענעז ייז .ענייז ןניוא יד "ןנָאז, םעלא ןוֿפ רעמ ךָאנ .ניאנ

 טנֿפע רָאנ ,עניורב ַא טיוה-םינּפ יד ,ןיורב ךיוא ןענעז םורא ןעמעדב

 ַאזַא ייס ןוא טייקדלימ א ייס ;יז ןיא וטסעזרעד ,ןניוא יד ףיוא רע

 ריד ךיז טכַאד סע סָאװ ,קילב ַא ,קילב ןוֿפ טײקֿפיטש עטלושעגסיוא

 ןעגנירדניירא ןוא תובשחמ עדמערֿפ ןענשייל וצ קיאעֿפ זיא רע זא ,ךיילג

 .המשנ רעד ןיא

 רעזנוא ןשרָאֿפסיױא טימ ןבענענּפָא ךיז געט עטשרע יד עקַאט רע טָאה

 ןרָאװעג ץלא ןיוש םִיא זיא סע יװ ,םעד ְךָאֵי ןוא דלאוו ןיא ןבעל טרַא

 -ןֿפנָארב רעד ןיא ןויװַאב םענייז וטֿפוא ןטשרע םעד רע טָאה רָאלק

 ...קירבאֿפ

 ןפָארטעגנָא ןוא ןעגנַאגעגניהַא זיא ,גָאט ַא ןבילקעגסיוא ךיז טָאה רע

 ןֿפנָארב רעד ,טכָאקעג ןבָאה ןעלסעק יד .טעברַא רעד ןוֿפ ןטימ עמַאס ןיא

 -סיוא טימ ןעוועג ל?וֿפ ןיוש ןענעז רעסעֿפ עכעלטע ,"טעווערַאּפעג, טָאה

 -ענ ךס ןייק טשינ טָאה םיסקַאמ ...ןעקנירט םוצ ךיילנ ,ןֿפנָארב ןטליקעג

 עירעס  ַא ןזָאלענסױרַא ,לסקַא ןופ טַאמָאטיױא םעד ןעמונענּפָארַא ,טרעלק

 יד ןוֿפ ,טצַאלּפענ ןבָאה "ןקַאב , יד ,טישעצ ךיז טָאה ץְלַא ןוא ןליוק
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 ןײטשטַאגַארג לשיסי

 קירבאֿפ ?צנַאנ ַא ,ןיירַא דרע רעד ןיא ןענורענ ןֿפנָארב רעד טָאה רעסעֿפ

 . .. ןרָאװעג בורח עדנוקעס ַא ןיא זיא

 -אב ןוא ןעוועג "לנר הלוע , ןיהַא רעדנוזַאב רעדעי טָאה רעטעּפש

 רעטמעטַאב יוזא רעד טקעמשעג ךָאנ טָאה ?לח ןיא .ןדָאש םעד טנייוו

 ןיולב טשינ ןוא .נַיוצ יד טנקירטעג ןוא זָאנ ןיא טלציקעג ,חירךןֿפנָארב

 םעד טימ טקעמשעג ןבָאה ךעלעגייווצ יד ,זָארג סָאד וליֿפא רָאנ ,טֿפול יד

 .ןרוכישנא טנעקעג ךיז ןיילַא םעד ןוֿפ טָאה ןעמ זא ,טֿפַאז ןרעטיב

 ןבָאה -- ןעניפענ זָאלנ ןייא יו רעמ טשינ ,זָאלג ןייא שטָאכ --

 -ָאשעצ יד ןרעטשינ ןעמוקענ ןענעז סָאװ ,טייל-הרבח טדערענ ךיז ןשיווצ

 ...םשרוד ןוא סעכ ראפ טנערבענ ייז ייב טָאה ןעמוג רעד ,"ןקאב , ענעט

 ןיא וּפָארט ַא וליֿפא זַא ,טכַאמענ טוג יױזַא סע טָאה םיסקַאמ רָאנ

 ךיז ןבָאה שטיװָאנַאװיא ןַאוװיא ןוא ווָאלדרעװס ,אשירג .ןבילבעג טשינ

 סיוא טזייוו ייז ןבָאה סעּפע ."ןברוח , ןוֿפ טרָא ןֿפיוא ןֿפָארטעגנעמַאזוצ

 יד ןענייוװַאב יו רעמ טנשקעג טשינ ףוסל ןוא ןַאלּפ ַא טכַארטרַאֿפ

 -יא ,טקעמשענסיוא ,טּפַאטענסיױוא ייז ןבָאה עלעקניוו סעדעי ...ךָארב

 -אוו ךרוד ,ךעלרער יד ןניוזענסיוא ,רעסעֿפ ענעסָאשעצ יד טרעקעגרעב

 טשינ וליפא .ךיז טָאה זדלַאה רעד רעבָא ,ןענורעג זיא וֿפ:ָארב רעד ןענ

 ...טצענעננייא

 זיא סע .תונמחר סיורג ַא ןרָאװעג ןעמעלַא זנוא ףיוא זיא סע ןוא

 ;; .ןענייווטנא; סָאד ןעמוקעגנָא רעווש רָא; ,רעווש
ׂ : 

 ןוֿפ סיױרַא קינייוו רעייז טמוק םיסקַאמ יו ,נעט עכעלטע ןיוש

 רעטיײרּפשַעגסיױא ןַא ייב טרָאד םיא ןעמ טּפערט קידנעטש .,?דייב-סבַאטש

 ןבעי ךיז ןרענלַאװ ןרַאניצ עטרעכייררעד טשינ ךעלקיטש ,עטרַאק-דנַאל

 .דרע רעד ףיוא םיא

 ןטייווצ םעד רענייא טָאה -- סעּפע ןיוש ךיז טיירג טציא ןוא ,ונ ---

 טסווװענ טשינ רענייק טָאה ןעו ןוא סָאװ רָאנ .דוס א ןבענעגרעביא

 -ַאֿפ עשיטסַאטנ;ַאֿפ טימ ןניטשעגרעביא זיא ןטייוצ םעד רענייא ןוא

 .בַאטשסַאמ ןסיורג ןוֿפ ?סעיצַארעּפָא / ןגעו ,ןעגנוגָאזסיױר

 רעדעי ןוֿפ סעקורטילָאּפ יד .געט-רעבָאטקָא יד ברע ןעוועג זיא סע

 ןוֿפ טײדַאב ןגעוו טדערעג טַאהעג ןיוש רעירֿפ טייצ א טימ ןבָאה עטָאר
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -רַאֿפ עשיטסילאטיּפַאק יד ןגנעק עיצולָאװער רעשירַאטעלָארּפ רעסיורג רעד

 ןרעייֿפ וצ טנַאלּפעג רימ ןבָאה ןעמוקנָא סמיסקַאמ רַאֿפ .סרעֿפַאלקש
 קירבַאֿפֿפנָארב יד .רענייטש ןרעדנַא רָאנ ַא ףיוא בוט םוי ןסיורג םעד

 ןסיורנ םעד ןטלָאװ רימ ןוא ןוורעזער עסיורג ןטיירגוצ טֿפראדענ טָאה

 -ס ַא ןוא םיסקאמ ןעמוקעג רעבָא זיא ,טרעײֿפעג לָאמנייא ןיוש בוט-םוי

 -יא ,ןטכַאלש עסיורג ןנעוו קירוצ ןיוש טדער ןעמ ;טשרעדנאעגרעביא

 ...ןײרַא ּפָאק ןיא טשינ ןיוש טכירק ןֿפנָארב רעד זַא ,ןלַאֿפרעב

 טשינרָאנ טימ םיא רימ םיסקַאמ טָאה בוט םוי ןיימ ךייש זיא סָאװ

 -רעביא טשינ יו ייס ךימ ןבָאה רעטרעוו סקורטילָאּפ םעד .טרעטשעצ

 ,נעט-עװַאלבָא יד ןײא ןַא ,ןסענרַאֿפ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .םנייצ

 -ענוצ ,לויטש יד ןאזיטרַאּפ ןשידיי א ייב ןנױצענּפָארַא ןייֵלַא רע טָאה

 :ייברעד םיא קידנגָאז ,רעגייז םענעדלָאנ ַא ,סקיב יד םיא ייב ןעמונ

 ןוא סקיב ַא ןופ ןסָאשענסיױא ןַאד טָאה רעצימע ,"ןדיי ענייד וצ יינ,

 ...!ןריי ענייז וצ ןעגנַאנענ עקאט זיא ןַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד

 -יביס רעד ַאשירנ ןעוו זא, ןסעגראֿפ טנָאקעג טשינ ךיוא בָאה ךיא

 -טיִלָאּפ רעד זיא ,רעסעמ ןטימ עציײלּפ יד ןכָאטשעגכרוד רימ טָאה קאיר

 טלָאמעד םיא בָאה ךיא שטָאכ ,סױרַא טשינ וליֿפא לדייב ןייז ןוֿפ קור

 .ףליה וצ ןֿפודעג

 לךייב ןיימ ןוֿפ קידנעיינסיורא ךיא בָאה טנװָא ןא םעָיייא ןיא

 בָאה ךיא ,טקוקעגנָא ךימ טָאה רע .ןעמיסקַאמ ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז

 ןיימ ןיינ רעטייוו טלָאװענ ,ךיז קידנ:לעטשּפָא טשינ ןוא טריטולַאס םיא

 .ןגיוא-לדנַאמ עניורב ענייז ןוֿפ קנווו ַא טימ ןֿפורענוצ -ימ טָאה רע .:עוװ

 סָאד) ?טוװַאז איבעיט קַאק ? קישטָאימעלוּפ שַאנ יט ָאטע --

 (? ךיד ןעמ טֿפור יו ? רעסיש-רעוועג-ןישַאמ רעזנוא ,וטסיב

 -טע יד ןענוֿפעג טַאהענ טשינ ךָאנ בָאה'כ סָאװ ,קילבנניוא םעד ןיא

 ענייז יו טקרעמַאב ךיא בָאה ,ןרעֿפטנע וצ םיא ףיוא רעטרעוו עכעל

 -סיױרַא ,ןצרַאוװש ַא ייב יו ,ןבָאה ליומ ןוֿפ .ךיז ןגעװַאב סעצנָאװ עטכידעג

 בָאה -- ,רע טלכיימש סעּפע ,ןייצ תורוש עסייוו-יינש ייווצ טעשטשילבעג

 ...טוג ךיוא -- טכַארטעג קילבנגיוא ןבלעז ןיא ךיא

 .שטיווָאמילוש ּפיליֿפ .רידנַאמָאק שטשירַאװָאט .ָאנשטָאט-= קַאט --
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 זַא ,ןעזענ בָאה ךיא .(שטיווָאמילוש ּפיליֿפ .רידנאמָאק רבח סע זיא ױזַא)

 ןוֿפ ןֿפוא ןיימ רעדָא רעֿפטנע רענעמוקעג טעּפש רעד םיא טסירדרַאֿפ סע

 -ערב עטכידעג יד .שטיװ ָא מיל וש -- ןטגָאזעגסיױרַא םעד ןריטנעצקַא

 .טשטיינקעג ךיז טָאה רענייז ןרעטש רעד ,ףיורא טקורעג ךיז ןבָאה ןעמ

 ,ןקילב עֿפראש טימ ןטסָאמענּפָא ךימ ןבָאה עטנֿפעעצ טיירב ,ןגיוא ייווצ

 ...ןעלקאוו ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ רעטניה סיֿפ יד ןוא

 .ּפיליֿפ ,םוק ---

 ןעװעג טיירג ןיב ןוא ןביילקוצסיוא סָאװ טאהענ טשינ בָאה ךיא

 :ץלט וצ

 ןופ קידנעײנגסױרַא .טכַאנבייהנֶא רערעטצניפ ַא ןעווענ זיא סע

 ךיא רעכלעוו טימ ,הרבח רעד טימ ןֿפערט ךיז טלָאװעג ךיא בָאה ?דייב

 .קירב-יײסָאש עסיורג ַא ןסיירפיוא ןנרָאמירפ ןבלעז ןיא טפרַאדעג בָאה

 -נוא ,םיסקַאמ ,רע זיא ,העש רֶאּפ ַא ןֿפָאלש וצ טרעלקעג ךָאנ בָאה ךיא

 ...ןוא ןעמוקעגרעט

 ןַא ןבילקע;סיוא ןֿבָאה רימ ,רענאל ןוֿפ טייו קעװַא ןענעז רימ

 .ןגיוושעג רימ ןבָאה עדייב ןוא ןצעזוצקעוַא ךיז- ווו טרָא

 ןעק סע סָאװ ,םעד ןגעװו טרעלקעג ,קערש טבעלעגרעביא בָאה ךיא

 ןידַאקרַא ןסָאשענ ןֿפוא ןכעלנע ַאזַא ףיוא ןיילַא ךָאד ךיא בָאה ,ןריסַאּפ

 ,ןוטעג טשינ סּפיּפ ןייק וליפא טלָאמעד טָאה לניופ ַא ,רעניארקוא םעד

 ריווועג זיא ןעמ ןעוו רעטעּפש ןוא טסווועג טשינ ןופרעד טָאה רענייק

 עדליו יד ןופ ןסערפעצ ןעוועג ,טליופעג ידַאקרַא ןיוש טָאה ,ןראוועג

 טשינ קורדנייא ןייק םענייק ףיוא טָאה עטכישעג עצנַאג יד ןוא ,םירזח

 .טכַאמענ

 ןעד ךימ טעװ רעוװ -- ? רימ טימ ןייז ךָאנ טעוו עשז סָאװ ָאט --

 ? ןֶא ךיא יינ ןעמעוו --- ,הברדא -- ? ןענייווַאב

 רעד ךרוד ענייא ןרָאװעג ןעגנולשראֿפ תובשחמ ןענעז ּפָאק ןיא

 ןוא םונימ רַאֹּפ ַא ךָאנ :ןבלעז םוצ טריֿפעג ןבָאה עלא רָאנ ,רעטייווצ

 ךָאנ ןעד סע טנָאז ,ש טי װ ַָא מי ?ו ש פיליֿפ זיא ןעמָאנ רעד ,סיוא

 ... ןעמיסקַאמ קינייװ

 ןיא טנייצרעביא רעמ ךָאנ ןיילא ךיז ךיא בָאה -- סיוועגנ ,ָאי ---

 רימ ןופ ?יוו ,רידנַאמָאק רעד ,שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ -- תורעשה עניימ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 תודע ןייק לָאז סע ,ןעמיורּפָא ךימ ףראד ןעמ ,ליֿפוצ סייוו'כ ,ןרעוו רוטּפ

 ...ןייז טשינ

 רָאה יד ןבָאה טירבעג ,טירבעג ענדָאמ סעּפע טָאה עניימ טיוה יד

 5 . . . ןגייווש סָאד ךימ טָאה טירבעג ,ּפָאק ןוֿפ

 ךָאנ רע ףרַאד סָאװ וצ ? עינָאמערעצ עגנַאל ַאזַא סעּפע סָאװוצ ---

 ? ןטרַאװ

 טלָאװ רע יו ,טרעטיילענסיוא טייהרעטכירענמוא ךיז טָאה ?מיה רעד

 -ענ ןיא םַאר רעקידכעלייק א ןיא .ןצוּפסיױא טלָאװעג טיוט ןיימ וצ ךיז

 יװ ,ןײרַא דלַאװ ןיא טקוקענּפָאדא ןוא הנבל עקירילָאק-םערק ַא ןעמוווש

 ...ןעניֿפעג טלָאװעג טרָאד סעּפע טלָאװ יז

4 

 .ןעמורב ליטש ַא טימ ןנייווצ יד טניווראפ טָאה עלעטניוו ןיד א

 ויא ,למיה ןעיולב ןוֿפ ןסידענּפָא ךיז טָאה לרעטילּפש ןדלָא; ַא

 .ןעננַאנעגסיוא ןוא שינרעטצניֿפ רעד ןיא ןעמווושעגנקעווַא

 םעטָא סמיסקַאמ ןוֿפ טײקמערַאװו יד רימ ףיוא טליֿפעג בָאה ךיא

 סָאװ ,םעד וצ טיירגעג ךיז ןקילב יד םיא ןוֿפ קידנזָאלּפָארא טשינ ןוא

 .ןעשעג ןעק

 ,ןבָאה סָאװ ,ןלַאֿפנייא עקידהנושמ טימ ןעוועגנ לוֿפ ןיא ּפָאק ןיימ

 .ןָאטעג ייוו ןוא טרעטייאעג שיײלֿפדליװ יו

 -קעװַא ןופ ךרָאש רעטקַאהעגּפָא ןַא טרעהעג ךיז טָאה רעגַאל- ןופ

 סנייא ,ןבָאה דרעֿפ עכעלטע .רענַאזיטרַאּפ עקידנעמוקקירוצ ןוא עקידנעייג

 .ןרָאװעג ןגיװשטנַא קירוצ ןוא טעשזריהעצ ךיז ,ןטייווצ ןכָאנ

 ,ןדער ןבייהיֶא לָאז םיסקַאמ זַא ,טרַאװעג דלודענמוא טימ בָאה ךיא

 ,..רוטּפ ןוא ?יװ רע סָאװ ,סָאד ןָאט לָאז רע זַא

 ןיא סָאװ ,ןאשימ ןגעו ןָאטעג טכארט ַא ךיא בָאה םיצולּפ רעבָא

 .לדייב ןיא ןבילבענ יןיילַא

 ,טסוװעג טָאה רע .ךיוה טעּפָארכ רע .יאדווא ןיוש טֿפָאלש רע ---

 טשינ יאדווא רע טָאה ,קירב ַא ןסײרֿפױא ןײנקעװַא טֿפראדעג בָאה'כ זַא

 ךיא זַא ,טסייוו רע .קידנעטש יװ ,ןיינ ןֿפָאלש ןײימ רימ .ףיוא טראװעג

 ןקעוװפיוא םיא ךיא לע ןַאד זַא ,ירפ רעד ןיא טשרע ןעמוק ףרַאד
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 ןיטשטטג8רג לאיסי

 ןוֿפ עטננערבעגטימ ,ןכַאז ערעדנַא טימ ןוא קַאבַאפ ןטימ ןלייט ךיז ןֹוא

 .םירעיוּפ יד

 נָאטרַאֿפ זַא ,ןייז ןעק ...טשינרָאנ ןופ טסייוװ ,ַאשימ ,רע ןוא ---

 רע ,ןעמוקקירוצ טשינ לדייב ןיא לע ב ,ןייז טשינ רעמ ןיוש ךיא לעװש

 רעטעּפש ...ןגערֿפ טשינ םענייק ייב ןוא בייהנֶא ןיא ןרעדנווו ךיז טעוו

 -ֿפיוא יד ןריֿפפיוא םייב טשינ ןלאפענ ןיב ךיא זא ,ןסיוורעד ךיז רע טעוװו

 ןייז טעװ ריז ןוא ....רָאנ ,ןָאטעג סע ןבָאה ןשטייד יד טשינ זַא ,עבַאג

 ןקירעיורט םעד ןענייװַאב ןוא רערט ַא ןזָאל טעװ סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 .ענענייא -רוד ןרעוװ ןסָאשרעד ןוֿפ לַאזקיש

 ַאשימ .ןאזיטרַאּפ רעטייווצ ַא ןעמוקניירא טעוװ לדייב ןיא ןוא --

 טשינ טעװ ,ןדער וצ םיא טימ סָאװ נעט עטשרע יד ןבָאה טשינ טעוװ

 ןיא רָאנ ...ןעיסורַאמ ןופ טמוקַאב רע סָאװ ,ווירב יד ןגעוו ןלייצרעד

 ,שטנעמ א רַאֿפ שטנעמ א ...ןרעדנע טשינרָאג ךיז טעװ ןעמונעג ךוּת

 ןוא רעטייווצ ַא טמוק ,ןיירַא דרע רעד ןיא לדייב ןוֿפ קעוװא רענייא טייג

 ...ץַאלּפ ןייז טמענרַאֿפ

 -כיזרָאֿפ טשינ ןלעװ (? ןעשעג זיא סָאװ) ? סָאלישטולס ָאטשט ---

 : רעֿפטנע ןקיטַאלג ַא ןעמוקַאבקירוצ ןוא ןגערֿפ ךיז עקיט

 םעד ,טשינרָאג) ...יל שעיַאנז ,ַאיערוװעי ָאװָאטע ,ָאוועשטיע ---

 (...הטסייו ...רוו

 בָאה ךיא ןעוו ןוא רימ ןבענ טציז םיסקַאמ זַא ,ןסעגראֿפ בָאה ךיא

 זיא ןגייווש ןייז זא ,ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,םעמָא ןייז טליֿפרעד רעריוו

 ... םיא טסייוו רעו רָאנ ,?יצ ןטסוװַאב ַא טימ סעּפע

 םוצ ןעמוקעגקירוצ ןעקנַאדעג יד ןענעז -- ןתמא רעד ןיא ןוא --

 יד ףיוא לָאמ ַא קידנריצַאּפש .טשינרָאג סע זיא --- ןטכַארט ןקידרעירֿפ

 ערעדנא ןשיװצ ןֿפערפנָא ןאזיטרַאּפ ַא טעװ ,רעגַאל ןבענ ,ןגעוומוא

 ןעמָאנ סנעמעוו ףוג ןטיוט ַא ףיוא ןשטייד ןוא ןענָאיּפש עטעגרהרעד

 .. ןוא .ּפיליֿפ דלַאװ ןיא ןעוועג זיא'ס
 ,שיילפ סָאד ןקיּפעצ לגייפ ןלעוו טייצ ַא ןפיולּפָא טעוו'ס זַא ןוא --

 ןייק טעוו'ס זיב ,רעּפרעק רעקיטש עצנַאנ ןּפעלשקעװַא ןלעוו םירזח עדליוו

 . ןביילב טשינ ןייבעג

 קוק ך"ה א ןירשעגנירא רימ יא טָאה - .!ןײנ !ןינ --
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ! טסרעה וד !ןיינ --

 סָאװ ,לוק סָאד טרעהרעד טָאה םיסקַאמ זא ,ןעוועג רעכיז ןיב ךיא

 .םיא ןוֿפ טקורע;ּפָא סָאװטע ךיז בָאה ךיא .ןגירשעצ רימ ןיא ךיז טָאה

 ןוא רעקיטש-רָאפסָאפ ייווצ יו ןצנַאלג ענייז ןגיוא יד זַא ,טקרעמאב ןוא

 ,רימ ןוֿפ ןקילב ענייז ּפָארא טשינ טזָאל רע

 -סיוא ךיז ןביוהעגנָא ,ןנייווש סָאד ןסירעגרעּביא רע טָאה ךעלדנע

 גנואיצַאב רעייז ןוא ןרידנַאמָאק יד ןגעוו ,דלַאװ ןיא ןבעל ןנעװו ןנערֿפ

 ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ ץְלַא סָאד בָאה ךיא רָאנ .וו .א .א רענאזיטרַאּפ יד וצ

 טסווועג טשינ בָאה ךיא ןוא ןדער רעגייטש ַאזַא ןעוועג יינ רימ ראֿפ זיא סע

 .טשינ רעדָא ,יורטוצ ןבָאה םיא ֹוצ לָאז ךיא יצ

 רע תעב ןגיוא יד ןיא ןקוק וצ םיא טרעהעגנֿפיױוא טשינ בָאה ךיא

 טשינ ,טביילגעג טשינ ןוא טשרַָאֿפעג ,טכוזענ בָאה ךיא .טדערעג טָאה

 ....טדער רע סָאװ ,טעמכ טרעהע

 סג ךיא ֿבָאק -- ןניוא ןוא ןניוא ןאדַאּפ - -...ךָאד ןוא יי

 .טכַארט

 -דרעווס יו ןניוא עכלעזא ןַארַאֿפ ןוא ןגיוא עקיצרַאה ,עדלימ ןארַאֿפ

 .סווָאל

 -עזרעד ,ןגיוא סקורטילָאּפ ןיא יצ סָאלדרעװס ןיא ןייא ךיז טסקוק

 ןָאטּפָא ןוא רעכעל יד ןוֿפ ןכירקוצסיורא טיירג קידנעטש ןענעז ייז זא ,וטס

 ףראש א יװ ןֿפילשעגנָא ,קיציּפש יױזַא ןענעז ייז ...סטכעלש סעּפע

 . ..ןגינעגרַאפ טימ ךָאנ ןוא ןטכעש וצ ןעמעוו טיירג ,רעסעמ ַא ןופ

 ךיוא זא ,ןייז ןעק ןוא ןגיוא עכלעזא .ןבָאה זנוא ןופ ךס ַא --

 וצ רָאנ רעבָא ,קיריג-דרָאמ ןוא דליוו ,ןימ ןבלעז םוצ ןיוש ןרעהעג עניימ

 .קלָאֿפ ןיימ ןוּפ רעדרעמ יד וצ ,ןשטייד

 -פעז יד ןענעז ןקילב סמיסקַאמ זא ,טגָאזעג טשינ טכלָאװ'כ ! ןיינ ---

 ןטימ ןעמַאזוצ ןגיוא-?דנַאמ עניורב ענייז ,ןווָאלדרעװס .ייב סָאװ ,עב

 ףרַאד רעמ ףיוא ןוא ,םיסקַאמ רעד ,רַאנ ןייק טשינ זיא רע זַא ,ןגָאז ?כיימש

 ..,ןיבס א ןיי ןױש ןעמ
02 
** 6 

 םיסקאמ .ןעמונעגסיורא טשינ ךיא בָאה שאט רעד ןוֿפ טנַאה יד רָאנ

 זַא ,טסווועג טשינ רעבָא טָאה רע .טקרעמַאב טשינ ןוא ָאי רשפא סע טָאה
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 ןײטשטַאנ8ארג לשיזשי

 ךיז טערָאּפ רעגניֿפ ןייא זא ןוא ?טעלָאטסיּפ ןיילק ַא טגיל טנַאה ןיימ ןיא

 א ףיוא רָאנ טראוו ןוא טרילוּפינַאמ ,ּפָא טשינ סע טזָאל ,לגנ:יצ םורא

 ....טייהננעלעג

 רענאזיטרַאּפ עשידיי יד יוזא יוװ ,ןסיוו רע ףרַאד סָאװ וצ רעבָא --

 ןעד רע טָאה ? רימ ייב ץלַא סָאד רע טגערֿפ סָאוװוצ ,ןעמוקענמוא ןענעז

 יוװ רעמ םיא ןעק רעכלעוו ,רידנַאמָאק םעד ןשטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ טשינ

 ...? ןקייצרעד ךיא

 ,טליפעג ןוא ןרעטש ןסַאנ םעד טשיװעגּפָא לברא ןייא טימ בָאה ךיא

 ןֿפירט סָאװ ,סנּפָארט עשירֿפ קעוװא ךיז ןצעז םיא ןשיוװוּפָא ןכָאנ ךיילג זַא

 .ןקַאב יד רעביא

 -ענ ץרַאה סָאד טָאה רימ ןיא ןוא רַאניצ ַא טײרדרַאֿפ טָאה םיסקַאמ

 בָאָה קידנרעטיצ ןוא טלּפַאצעג טָאה טנַאה ןיא טעלָאטסיּפ רעד ,טלּפַאצ

 .ןייז טעוו'ס סָאװ םעד ףיֹוא טרַאוװענ ךיא

 --- (רעװלָאװער רעסיורג) "רעזוַאמ , ןטימ ענייז גנוגעװַאב ןייא ---

 ...רענניפ ןטימ רעניימ קירד ןייא ןוא -- טכַארטעג ךיז ןיא ךיא בָאה

 8 ? רעטשרע רעד ןייז טעוו רעוו ---
2 : 

 עיולב עניד ןוא ןגייוצ יד טעכושטעצ טָאה ?טניוו קינַָאטרַאפ ַא

 ןיא ןיירַא קירוצ ןיב ךיא .למיה ןקינָאטרַאפ ןפיוא ןניוצעג ךיז ןבָאה ןטיוה

 .ןפָאלשנייא טנעקעג טשינ ןוא ל?דייב ןיימ

 ןעמיסקַאמ ראֿפ ןיא סע יצ ,רעּפטנש ןייק ןענוֿפעג טשינ בָאה ךיא

 .ןהעש-טכַאנ עכעלטע יד רימ טימ ןעננערברַאֿפ וצ ןעוועג קיטכיװ ױזַא

 ,ןלייצרעד ןביוהעגנָא רָאנ םיא בָאה ךיא ןעוו זא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 ,ץלא טלייצרעד ,טזָאלענכרוד טשינ שינעעשעג ןייא ןייק ןיוש ךיא ךָאה

 -ייז ןעניימ סָאװ ,טכַארטעג ייברעד ןוא ןדיי טימ טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ

 .ןקילב ענ

 יוזא ןַייז טשינ ןיוש רימ ןלעװ ? ןייז טציא ןיוש טעװ סָאװ ןוא ---

 . ..?ןרעדור ױזַא טשינ ןיוש זנוא ייב סווָאלדרעוװס יד ןלעוו ? רקפה

 םיא בָאה ךיא רַאֵנ ,גָאט רעיינ ַא טעילַאװכעגניירא טָאה ?דייב ןיא

 ןוא דייר סמיסקַאמ טשימעגנ ךיז ןבָאה ּפָאק ןיא .טקרעמאב טשינ טעמכ

 .דלַאו ןיא םוקמוא ןשידיי ןוֿפ רעדליב
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 זיא'ס ...ןרעוו שרעדנַא טעווס זא ,טביילגעג טשינ בָאה ךיא

 יד ןוֿפ ..,ןכַאמ וצ שרעדנַא סע ןעמעוו בילוצ ןעוועג טשינ דלַאב ןיוש

 רעדָא ףלעווצ יד ןוֿפ ,טנגעג רעזנוא ןיא רענאזיטרַאּפ עשידיי רעטרעדנוה

 ...סילדנעצ עכעלטע ןצנַאגניא טבעלעג ןבָאה ,טדעדנוה ןציירד

 -מוא דלַאװ רעזנוא וצ געוװ ןֿפיוא זיא קירוצ געט עכעלטע טימ טשרע

 -- עטכארבעגמוא יד ןשיוװצ .רענאזיטרַאּפ עשידיי עּפור;ג ַא ןעמוקעג

 .םינָאלס ןוֿפ יקצַאלבוב ,רעלדנעטשרעדיוװ עשידיי עטשרע יד ןוֿפ רענייא

 ךיז ייז ןבָאה ,סעטָאלב רעקסניּפ יד ןוֿפ טקישענסיױרַא ייז טָאה ןעמ

 -יא ייז ןענעז טכַאנ ַא רענייא ןיא ןוא דלַאװ .רעזנוא ןיא טעקנַאלבעגמורא

 ןוא ווָאלישָארָאװ .נ .א דאירטָא ןופ רע;ַאזיטרַאּפ ךרוד ןרָאװעג ןלַאֿפעגרעב

 .ןרָאװעגנ טעליוקעגסיוא ייז ךרוד

 -- ,דַאירטִֶא רעייז ןוֿפ טקישענסיורַא ייז ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ ---

 ,ןסעזענ ןעמאזוצ ןעַיעז רימ ןעוו ,ןעמיסקַאמ ןגערֿפ וצ טגאוועג דיא בָאה

 -בוב ןעמוקענ סע זיא סָאװרַאֿפ ? טענרהענסיוא ייז ןעמ טָאה סָאוװראפ

 -רַאּפ רעצנַאנ ַא טימ טריפעננָא קירוצ םישדח טימ טָאה רעכלעוו ,ןיקצַאל

 ? ןרידנַאמָאק יד ךרוד ןרָאװעג טביולעג ױזַא זיא ןוא עּפורנ רעשינַאזיט

 םוא ןעמוק ןוא רקֿפה ױזַא רימ ןענעז סָאװראֿפ ? סָאװרַאֿפ ? סָאװראפ

 ּועװ ןשטייד יד יװ ןֿפוא ןרענרע ןא ךָאנ ןוא ןבלעז ןֿפיוא דלאוו ןיא

 רעזנוא ןיא סע טעװ רעװו ?טנעה עשינַאזיטרַאּפ ןיא ןיײרַא ןלַאֿפ ייז

 ?ַאה ? ןענַאמ רימ ןלָאז ןעמעוו ייב ןוא ןענָאמ ןעמָאנ

 וא ,טרעהענ טשינ טָאה רע .ןאשימ ןיימ ןעווענ אנקמ בָאה ךיא

 -ע2 טָאה רע .םיא ןבענ ניל'כ זא ,טּסווװעגנ טשינ ,לדייב ויא ןיידַא ןיב'כ

 ,עטעשטשַארכעצ ןייז ןעזעג זיולב ךיז טָאה ּפָאק ןרעטנוא ןוֿפ ןוא טעּפָארכ

 .ענירּפושט עצרַאוװש

 -ענ טלעק ןופ ןאשימ וצ ךיז קידנעילוטוצ ךיא בָאה -- רעווש !ַא --

 -ראֿפ וצ ןירעד רעווש יו ,ןײטשרַאֿפ וצ ץְלַא סָאד זיא רעווש יוװ ,טכארט

 ןעקנעדעג וצ דלַאו ןיא ןבעל ןדליוו ַאזַא ייב זיא רעווש יוװ ןוא ןסעג

 ...ןעקנעדעג ףראד ןעמ סָאװ ,סָאד

 ;.?סרּקפה א ןוא ןכעל שיטניה א .;.אי "=

 ןוא רעּפרעק ןצנַאנ ןיימ ןיא ןנירשעצ ךיז טָאה קיטייוו א סעּפע

 בָאה ןגרָאמירֿפ ןלעה םוצ קידנקוקסיורא .סיורא רענייב יד ןוֿפ טעיָאוװעג
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 עכלעוו ,יד טָא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי רָאנ ןעזעג ןטיוצ-ןוז טָאטשנָא ךיא

 ןיא ןענעז ןוא ןעמענ המקנ ןײירַא דלַאװ ןיא ָאטענ ןופ ןפָאלעג ןענעז

 ןעגעז ייז לייו ראּפרעד דעדָא ,סָאװרַאֿפ א ןָא עמוקענמוא דלַאװ

 2: ריי ןעװענ

 ךיא .גָאט רעטעּפש ןעוועג ןיוש זיא טקעוועגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 טנעקענ טשינ ךיז זוא דייר עטצעל סמיסקַאמ ןורכז ןיא טכוזעג בָאה

 : .ןענָאמרעד

 ןיא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה גָאט-ןעיסָא ןטקיטעּפשראֿפ ַא ןוֿפ ןוז יד

 -עדלָאנ ןסָאנעג ךיז ןבָאה ּפָארא םיוב ןוֿפ .ענסָאס רעקיד ַא ןוֿפ ץיּפש

 זנוא וצ ?דייב ןיא ןֿפרָאװענניירא ןבָאה ןוא רָאה ענעסָאלֿפעצ יו ןפיוצ ע

 ; ..ןיײש למיב

 -ןֹוז ייווצ ?דייב ןיא רימ ייב ןבָאה וצ קילג סָאד טַאהעג בָאה ךיא

 ןייק ןענופעג טשינ ןבָאה ייז .ךעלטיר עקידרעייֿפ עניד יוװ ,דעלקיסַאּפ

 טלעטשעגנקעװַא ךיז ייז ןבָאה ...גנוניווו רעגנע ןיימ ןיא טרָא קידחורב

 זיב ,ץָאק ןפיוא טניילענסיוא ךיז ךָאנרעד ,ךעלטנעוו יד ףיוא טשרע וצ

 רעסיוא ,ןסיורד ןיא ןצנַאנניא ןבילבענ ןֹוא עראּפש ַא ןענוֿפעג ןבָאה ייז

 ..+?הייב םעד

 רעקינוז רעד ןריסערעטניא וצ טרעהענפיוא ךימ טָאה רעדיוו רָאנ

 .ןסיורד

 ערעייז ,ל:ק קידנבױטרַאֿפ ַא ןנירשענ רימ ןיא טָאה ?ייז ןענעז ווו --

 -מוא ןוא ןגעוו עלא ףיוא רָאנ ,רבק-רענַאזיטרַאּפ ןיא טשיִנ ןגיל םיֿפונ

 רעד ןוא ןייבעג רעייז ןסערֿפענֿפױא ןבָאה תויח עדליוו ןוא לנייֿפ .ןנעוו

 ןוֿפ ,ענענייא ןוֿפ ןעמוקענ זיא --- ןסיוו סָאד ןעמ לָאז --- רערעייז טיוט

 .ןרידנַאמָאק ערעזנוא ןוא רענאזיטרַאּפ ערעזנוא
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 ןאיּפש א טפאכעגנ

 ןוֿפ טקעװענֿפױא -ימ טָאה טסוה רענעכָארבעצ ַא יו רעטכעלעג ַא

 .ןעניטנעלַאװ ןעזרעד ןוא ןניוא יד טנֿפעעג סָאו רָאנ בָאה ךיא .ףָאלש

 בָאה ךיא ,סיֿפ יד ייב ךימ ןניוצענ רע טָאה טנעה עטנוזעג ענייז טימ

 -ענ ,ץֶאק :טרעכעלעצ ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ,ןסיורד ןיא בלַאה ןענוֿפעג ךיז

 ,ךיילנ ןעמונַאב טשינ ןוא יורטש םענעטָאשעצ ןיא ּפָאק ;טימ ךיז טערונ

 -נעלַאװ ליו סע -עלטננייא סָאװ ןוא רימ םורַא דָאֹֿפ טמוק סע ּסָאװ

 ,סיפ עניימ ןוֿפ ןיט

 -ֿפיוא ךיז טווודּפעג ךיא בָאה ,ןגיוא ,ענעֿפָאלשרַאֿפ יד קידנביירסיוא

 ןטלַאהענ טָאה ןיטנעלַאװו רעטנשקעראֿפ רעד .טנעקעג טשינ ןוא ןצעז

 : ןײרַא ?דייב ןיא טעכיכעגניירַא ןוא ןוכשמ א יװ סיפ עניימ

 ןיא ךיד טֿפור ןעמ .(ּפיליֿפ ,ףיוא ייטש) ּפיליֿפ ,יַאװַאטסוװ --

 ,טדָאד טרַאוװ םיסקַאמ ,בַאטש

 םיסקאמ .בַאטש ןיא זסעזעג ךיא ןיב ,םורא טונימ עכעלטע ןיא

 םעד ןקיניירסיוא טוג ןוא ןיירא נעוו ןיא ןטיירג ךימ ןסייהעג טָאה

 .טָאימעלוּפ

 -קעוװַא ןרַאפ טשרע .סָאוװ וצ ןוא ןיהווו טנערפעג טשינ ךיז בָאה ךיא

 טָאה רעֿפרעד עקידנבענרעד ןיא זא ,טלייצרעד םיסקַאמ רימ טָאה ןייג

 טינ סָאװ ,ןיױשרַאּפ רעקיטכעדרַאֿפ ַא ןזיװַאב ;עט עטצעל יד ןיא ךיז

 -עד ןיא דאירטא ןייז ןריולרַאֿפ טָאה רעכלעוו ,ןַאזיטרַאּפ ַא יווװ ןָא ךיז

 יד יו ,םעד טיול .ןעניֿפענּפָא קירוצ םיא ליוו ןוא עװַאלבָא רעד ןוֿפ טייצ

 סע ןטַאמרַאה לפיוו םיא טריסערעטניא ,ןבענעגרעביא ןבָאה םירעיוּפ

 ,טננָאװַאב ?וג ןענעז ייז יצ ןוא רענאזיטרַאּפ ענעמוקעגנָא שירֿפ יד ןבָאה

 .וװ .א .א ןנָאלשרעד ךיז זנוא וצ ןעק רע ןנעוװ עכלעוו ךרוד

 ןיא ןױשרַאּפ רעד טמוק סעיצַאמרָאפניא עשירעיוּפ עבלעז יד טיול
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 רעַיַאזיטרַאּפ יד ןעוו ,טכַאנייב ןגעקַאד .ןהעש-גָאט יד ןיא סנטסיימ ףרָאר

 טייג ןענינַאב .ןדנווושרַאפ םיצולּפ רע טרעוו ,ןזייוװַאב וצ ןָא ךיז ןבייה

 ,טיורב סיוא טלטעב ,בוסָאק ייב טרַאה ןגיל סָאװ ,ןרָאטוכ יד רעביא רע

 .ןכאז עטוג ערעדנַא ןוא שיילֿפ ,ןפנָארב

 -קאמ טָאה ?טעברַא לקיטש רעווש ַאזַא ןזיא'ס זא ,טסניימ וד --

 ןלַאפנײרַא טכייל רע ןעק ,ןבָאה ?כש רָאנ ףרַאד'מ .ןָאטעג גערפ ַא םיפ

 : .טנעה ערעזנוא ןיא

 ךיא ןוא ןגיוא עקידלכייטש טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה םיסקַאמ

 ןופ סנכָארבענּפָא ןַא ,טיורב ןריורפעג קיטש ַא טּפוצעג קידלכיימש בָאה

 ַא ןעמיסקַאמ ןביילב קידלוש קידנלעו טשינ ,בָאה ךיא .ןבַאל ןקידוּפ ַא

 : ןָאטעג גָאז ַא ,רעטרעוו רָאַּפ

 -ףעהא םיא ןלעוװ רימ ,ןופרעד ןרעלק וצ טציא רימ ןבָאה סָאוװ ---

 זיא'ס יצ ןסיוו ךָאנרעד רימ ןלעוו ,ןקידיילרעד םיא ןלעוו רימ ער

 .רעווש רעדָא נניר: ןעוועג

 ,ןעגנערברעהַא םיא ןלעוו רימ שי ,טכערעג עקַאט טזיב --

 ןייגוצ ןזומ ןלעװ רימ זא ,ןייז ןעק סע רעבָא ,רעכיז יו ױזַא טעמכ ןיב'כ

 -יצ טשינ ןרָאט סיפ יד ,ןרילרַאפ טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ,בופָאק זיב שזַא

 -טנא קירעהעג יװ ןענעק טשינ וליֿפַא ןעמ טעװ ,טשינ זא לייוו .,ןרעט

 -- ךאז עטשרע יד ןיא ,םיא ןּפַאכ רימ ביוא ,קנעדעג ,רָאנ . ..ןֿפיױל

 -רעביא ךיז לָאז רע זַא ,ןײרַא סרעקוק יד ןיא קסַארפ עטנוזעג עכעלטע

 ןיינ ןיוש סע טעװ ךָאנרעד ,רָאפ טמוק סע סָאװ ןסיוו טשינ ןוא ןעיירד

 ןענעז ,ּםיִליפ ,טנעה עניימ ,ןכַאמ ןיוש ךיא ?עװ סָאד רָאנ ...טכייל

 עטַאמש ַא טימ ליומ סָאד ןּפוטשראֿפ םיא טסעוװ וד .ענייד יוװ ערעדנַא

 . ..םייהַא ַאדייה ןוא קַאז ַא ןיא ןשטעװקניירַא היח יד לעװ ךיא ןוא

 ,סע זיא יוזא) .לאינָאּפ ,רידנַאמָאק שטשירַאװָאט ָאנשטָאט קַאט --

 .(ןענַאטשרַאֿפ ,רידנַאמָאק רבח
 ןיא סע .טירט עכעלעמַאּפ טימ רענַאל ןופ ןטירעגנסיורא ןענעז רימ

 -נוא ,ןלייא וצ סָאװ טאהעג טשינ ךיז ןבָאה רימ ןוא ירֿפ ןעוועג .ךָאנ

 ,ןטלַאהעגּפָא זנוא טירט רָאּפ עדעי ןבָאה ןלורטַאּפ ענעטלַאהַאב ערעז

 יד ןטײדַאב לָאז סע סָאװ ,טסווועג טשינ ןוא לָארַאּפ םעד טגנַאלרַאֿפ

 ..רימ טימ ןעמיסקאמ זופ העיפנו
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 .טקידנעעג ן.א טקַאהענּפָא דלַאװ רעד ךיז טָאה ירָאנײשטלָאװ ייב

 עכעלטע טבעלעג ןבָאה ףרָאד םעד ןיא יװ ,גנַאל ױזַא טשינרָאג זיא סע

 עקַאט ךיז ןבָאה רענאזיטרַאּפ עטשרע יד .סעילימאֿפ עשירעיוּפ טרעדנוה

 םעד ןיא .טבעלעג ייז ייב ןוא ףרָאד םעד ןוֿפ םירעיוּפ יד ייב ןטלַאהַאב

 ןגעק רעֿפמעק רַאֿפ טקנוּפ-למַאז ַא טנֿפעעג רענאזיטרַאּפ יד ןבָאה ףרָאד

 ןוא .ןירַא דלַאװ ןיא ןשטנעמ עננוי טריזיליבָאמ ןוא טנַאּפוקָא ןשטייד

 שטייד ליֿפ יוזא ....ןעיָאזינרַאנ עשטייד ןעווע: !עטעז םורַא ןוא םורַא !

 -ַאלֿפעג ראי טָאה סעקזייה עשיֿפרָאד יד ןוֿפ רענייא ףיוא ןוא . .רעטילימ

 ...רעמַאה ןוא פרעס ַא טימ ןָאֿפ עטיוד ַא טרעט

 ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה אנוש רעד .עװַאלבָא יד ןעמוקעג רעבָא זיא

 -דעּפסקע-ףָארטש ַא טקישענּפָארַא גָאט ַא םענייא ןיא ןוא ןבעל רעזנוא

 ןַא סָאװ .ףרָאד ןיא רעזייה יד טימ ןשטנעמ יד טנעדבורַאֿפ ןוא עיצ

 -ַָאנ ךימ טָאה סע .טרַאענ טוג עטכישעג יד טלָאמעד ךימ טָאה ,תמא

 -לעוו ןוֿפ ,םירעיוּפ עגנוי טרעדנוה ייווצ עּפַאנק סָאװ ,ןסָארדראֿפ רעמ

 טזָאלעג ךיז ןבָאה ,בומש ןיא רעוועגנ טַאהעג קֿפס ןָא טָאה רעדעי עּכ

 -ירג יד וצ ןרַאנקעװַא טכייל ױזַא ךיז טזָאלעג ,ןסישסיוא ךַאֿפנייא ױזַא

 -ַאקָאלב רעד תעב ןרָאװעג טיירנענוצ ןשטייד יד ךדוד זענעז סָאװ ,רעּב

 -נייק זַא ,טכַארטעג ךָאנרעד גנַאל טייצ ַא ןוא טלָאמעד בָאה ךיא .עד

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד וצ תונעט ןייק ןבָאה ןענעק טשינ ךיא לעװ לָאמ

 סָאװ ,םירעייּפ טרעדנוה ייווצ .ףמַאק ןָא הטיחש רעד וצ ןריֿפ ןזָאלעג ךיז

 ,ףרָאד ןיא ךיז ייב רעוועג טַאהעג ןוא דלַאו םעד ךיז ןבענ טאהעג ןבָאה

 *רַאֿפ ןזָאלעג ךיז ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ עבלַאה ןעוועג ןענעז סָאװ ,םירעיוּפ

 .טָאטש ןיא ןדיי יד יווװ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז ןוא ןרַאנּפָא ,ןריפ

 םינּפ סמיסקַאמ טָאה ,ירָא:ײשטלָאוװ וצ ןרָאֿפענוצ ןענעז רימ ןעוו !

 -עז ןענַאטשעג רעירֿפ ןענעז רעזייה יד ווו ָאד .טמירקרַאֿפ ?סיב ַא ךיז

 -אמסראֿפ ,טנעוו ענעסירענּפָא רעקיטש ,רענייטש טימ גרעב ןנעלעג ןענ

  .ּפעט ןוא ןטעב עטעל

 טשינ זיא סָאװ ,האובת טימ ןעוועג לופ ןענעז םורַא רעדלעפ יד

 טביוטשראֿפ ,יורג-לקנוט ןעוועג ןענעז ןעננַאז יד .ןרָאװע; ןעמונעגּפָארַא

 קשח ןייק טשינ ןבָאה לנייֿפ עקירעגנוה יד וליֿפא .טנקירטעגסיוא ןוא

 .ךעלדנרעק יד ןקיּפוצסיױא טָאהעג
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 ןופ ,ןעמוקענ זיא טכַאנ יד ןוא .םרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע

 עקשועטס רעד ןופ ןוא סױרַא תוברוח יד ןופ ,גרעב יד ןופ ןוא דלַאװ

 ,דלַאװ נערב ,םוצ ןטירעגוצ ןענעז רימ רעכלעוו טימ
 לא

 וצ ןרָאֿפרַאֿפ ןוא ףרָאד ןיא ןיירַא רימ ןענעז לסעג קיטייז ַא ךרוד

 -תורוד ןוא רענטָאכוס ַא ןעוועג זיא רע .שטנעמ ַא סרעזנוא ,ןקולירווַאנ

 ןריולרַאֿפ זנוא בילוצ רע טָאה קירוצ רָאי בלַאה ַא טימ ,ןַאמערָא רעקיד

 ןוא רעגניצ עזייב רַאפ ןטיהעג ךיז דע טָאה ףרָאד ןיא .ןיז ייווצ ענייז

 .רענאזיטרַאּפ יד רדסכ טֿפלעה רע זַא ,טסווועג ןבָאה עלַא רעבָא ,רעגָארטוצ

 -ַאמש טימ טלקיװעגמורַא ,יױרֿפ סקולירוואנ ןסעזעג זיא בוטש לקניוו ןיא

 זיא סָאװ ,טיורב ?קיטש ַא ןבָאה וצ ידכ ,לָאװ עדמערֿפ ןענוּפשעג ,סעט

 םענעגייא :ייק טשינ טגָאמרַאֿפ סָאװ ,רעיוּפ ַאזַא ייב תואיצמח רקי ַא בנַא

 .דרע ןַאּפש

 טקוקענּפָארַא זנוא וצ ןבָאה ,רָאי טכַא רעדָא ןביז וצ ,ךעלתושפנ ייווצ

 רעוועג רעזנוא ףיוא טקוקענ רעמ ןבָאה ךעלענייא ערעייז ,ןוויוא ןופ

 ןטלָאװ ייז ךיילנ ,ןקָארשעג טשינרָאג ךיז ןבָאה ייז .ןיילַא זנוא ףיוא יו

 : ןגָאז ןלעװ זנוא

 ...טשינ ארומ ןייק רימ ןבָאה ךקיא רַאֿפ ,ץלַא ןפייוו רימ ---

 -ענעי זיא ,רעיוא ןיא ןקילורוואנ טמיורעגניירַא סעּפע טָאה םיסקַאמ

 טקידיײלענסיוא רימ ןבָאה ןשיוװצניא ,טמיוזעג גנַאל גונעג ךיז ןוא קעװַא

 -רעביא ןוא סעקרענוא עלא ןסעגענֿפױא ,ןֿפנָארב ןקראטש לשעלֿפ סָאד

 ...םעצינָא יד טנקירטעג

 -קַאמ ןוא ןשטנעמ טימ ןרָאװעגנ לופ רעטעּפש זיא בוטש סקולירווַאנ

 ןוא םירעיוּפ יד רַאֿפ .השרד עשיטָאירטַאּפ ַא ןטלַאהעג ייז ראֿפ טָאה םיס

 עקיטלַאװנ ַא ןעוועג טלייצרעד טָאה םיסקַאמ סָאװ ,סָאד זיא סעטרעיֹוּפ

 רימ ןבָאה ,ןטלַאהֿפיױא גנַאל ךיז טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה רימ .סעיינ

 נָארט ַא ךיז ןָאטענ ,ןקרעמַאב טשינ סע לָאז ןעמ ידכ ,ןירעד ןטימניא

 ...עטַאכ רעד רעטניה ןדנווושרַאפ ןענעז רימ ןוא ּפָא

 -קיטסָארּפראפ יד רעביא דרעפ עדעזנוא ןֿפָאלעג ןענעז טכייל רעייז

 ָאכע רעד זנוא וצ ןגָארטענ ךיז טָאה בוטש סקולירווַאנ ןוֿפ ,רעדלעֿפ עט

 רענייא ןטלַאהַאב טשינ ןבָאה רימ .רענעט-עינָאמרַאה ןוא רעדיל ןוֿפ
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 שטָאכ זא ,טלָאװעג ןוא ,ףרָאד ןיא ןיינוצקידוצ קשח םעד ןטייווצ ןראפ

 -עגנָא רימ ןענעז טכַאנ רעבלַאה םורַא .ןטיילנַאב זנוא לֶאֹז ָאכע רעד

 ןוא טכיל-רָאטקעלֿפער ,ךריק יד ןעזעג ןבָאה רימ ,וצ בוסָאק וצ ןעמוק

 סָאװ ,לטעטש םעד ףיוא לַאֿפנָא םעניא טנַָאמרעד ךיז בָאה ךיא .סרעקנוב

 זיא עכלעוו ,עּפורנ רעטסקיצֿפוֿפ ןוא ןייא רעד ךרוד {רָאװעג טדיֿפענ זיא

 טלָאמעד טַאהעג ךיז טָאה ןָאזינרַאג רעשטייד רעד .עשידיי ןייר ַא ןעוועג

 טדָאד ןוֿפ ןבירטרַאֿפ םיא .ןבָאה רימ ןוא ךריק רעד םורַא טרידַאקירַאברַאֿפ

 ...בוסאֹק ץנאנ ןופ ןוא

 ןענָאיּפש רַאפ טרָא ןַא ןרָאװעג טנגענ יד זיא טנייה ...?.טנייה ןוא

 ןלַאפ ,ןעגנונעווַאב ערעזנוא ןגעוו ריווועג ןרעוו ייז ,םירסומ םתפ ןוא

 טימ רערעווש לָאמַא סָאװ טרעוו סע ןוא רענאזיטרַאּפ ענלצנייא ףיוא ןָא

 ;..הצע ןא ןבענ וצ ךיז יז

 ,סעצייל יד ייב ייז טריֿפענ {בָאה ןוא דרעֿפ יד ןוֿפ ּפָארא ןענעז רימ

 ... ץלא ףיוא טיירג ןעוועג ןיב ןוא טנרָאּפ ןוֿפ טָאימעלוּפ םעד ןעמונעג בָאה'כ

 ןבָאה סָאד .ןטעקַאר עטרילַאק ןנױלֿפעג ןענעז בוסָאק טָאטש רעד רעביא

 ,רענאזיטרַאּפ עקידנרעדנַאװמורא יד ןסיוו וצ ןבענעג רענלעז עשטייד יד

 2 ךיז טנוה ַא טָאה ווו-ץענרע .טשינ ןֿפָאלש ,ןשטייד יד ,ייז זַא

 -טכיל עלאמש טצירּפשעצ ייברעד ןוא טרעֿפטנ:עענּפָא ןבָאה ןליוק עכעלטע

 ,למיה ןרעטצניפ ןֿפיױא ןסאּפ

 א

 רימ ןעוו ,ןֿפורעגּפָא ךיז םיטש עווָאסַאב ַא טָאה ? סָאד זיא רעוו --

 ןקולידווַאנ ןוֿפ תועידי יד טיול .ריט יא ןָאטעג ּפַאלק 0 ַא ןבָאה

 .ןטסייממא טגנערבראפ ןָאיּפש רעד ווװ ,טרָא סָאד ןייז טֿפראדעג ָאד טָאה

 ן 9 ע --

 ?סיב ַא טהנעטעג ,ריט יד ןסָאלשראֿפ רימ ןבָאה קידנעמוקניידא

 -ראֿפ םיא דימ ןבָאה רעטעּפש טונימ רֶאֹּפ ַא ןיא ןוא תיבה לעב ןטימ

 .רעלעק ןיא ןֿפרָאװעגניײרַא ןוא ליומ סָאד טקַאּפ

 ןעוועג ךָאנ זיא סע ,טעב ןפיוא טגניילעגוצ לסיב ַא ךיז טָאה םיסקַאמ

 םיוק זיא טציא ןוא נָאטרַאֿפ ןָא טשרע טמוק ןָאיּפש רעד ,טייצ גונעג

 ,טכאנ עבלַאה

 -סיורַא ןוא רעטצנעפ ןבענ קנַאב ַא ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז בָאה ךיא
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 ,לאטש ןיא טלעטשענניירַא ןֹבָאה רימ עכלעוו ,דרעֿפ ערעזנוא .טקוקעג

 טניו א .האנה ןופ טעשוריהענ ןוא רענָאה םעד טעייקעג ןבָאה

 ןופ טנעװ ענרעצליה יד טימ טעדיוהעג ןֹוא ביוש ןיא טּפַאלקעג טָאה

 -סַאה ןביוהעגנָא טָאה ץרַאה ןיימ .ןֿפָאלשעגנייא זיא םיסקאמ .עקזייה רעד

 טשינ ןיב'כ זַא ,טסווועג ,ןקָא-שענ טשינ ךיז בָאה ךיא .ןּפַאלק וצ רעקיט

 ,ןסיורד ןיא שינרעטצניפ יד ,םורַא טייקליטש יד טָאה ךָאד ןוא ןיילַא

 סָאװ ,ןדנוו ןוא ןקיטייוו ,ןקיטייו עקידרעטייא רימ ןיא טקעװעגֿפױא

 . ..-ןיילַא ןיב ךיא ןעוװו קידנעטש ךיז ןענעפע

 .טכַאנ-ןעיפָא רעטעּפש רעד ןופ העש עכעלטע ךָאנ ייברַאפ ןענעז סע

 רעסַאלב ,רעניד ַא זיב ,ןטיוה טליישענ ךיז ןבָאה למיה ןצרַאוװש םעד {יוֿפ

 -יא ןַא ןוא םענורב םעד ,לַאטש יד ,ףיוה םעד טקעדענּפָא טָאה ןקלָאװ

 .ןפָאלשעג קיאור ךיז זיא עלענייפ ַא ןכלעוו ףיוא ,רעמע ןטרעקעגרעב

 ,רימ ןיא טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סָאד ...טירט טרעהרעד בָאה ךיא

 ,סופ ןרַאפ ןעמיסקַאמ ןָאטעג יצ ַא בָאה ךיא .ביוש ןיא טניוו ַא יוװ

 : ,..טעב ןוֿפ טלקײקענּפָארַא שזַא ךיז טָאה רע זַא

 רעד וצ טעזיוּפענוצ בָאה ךיא .לָאמ יירד ןעננולקעגּפָא טָאה ביוש יד

 זיא סָאװ ,ןקנַארק א ייב יװ ,טלקַאװעג ךיז ןבָאה סיֿפ עניימ ןוא;היט

 ...ןוא ריט יד ןסָאלשענפיוא בָאה ךיא . . .לָאטיּפש ןופ סיױרַא סָאװ רָאנ

 -ניירא םעד ףיוא זלַאפענפיורא םיסקַאמ זיא םענייז ףונ ןרעווש ןטימ

 רימ ןוא טשטעווקענוצ ןצנַאגניא םיא טָאה רע ..."טסַאנ, םענעמוקענ

 ךיא באק ןנעװ אצװ ראַּפ זיולב ...ןָאט וצ סָאװ ,ןבילבענ טשינ ןיא

 ,סרַאק ןיא ץעז ַא טגנַאלרעד םיא טָאימעלוּפ ןוֿפ לייט ןטשרעטנוא ןטימ

 טיי-דעגסיוא טָאה םיסקַאמ .טצכערקענּפָא קידהשקשינ טָאה רע זַא ,ױזַא

 טסנעק ,טוג :טגָאזעג טָאה סָאװ ,לכיימש א ןבענענ ,רימ וצ ּפָאק םעד

 0 ...הכאלמ יד ךיוא
 . א

 -ענ רָאנ זנוא טָאה סע לּֿפיװ ףיוא דרעֿפ יד ןבירטעג ןבָאה דימ

 ,סַאביָאד ןוֿפ קַאזָאק ַא ,ַאירָאלָאװ ןָאיּפש רעד טָאה זנוא רַאֿפ .חוכ טעיַאטס

 .ןכאז טימ ןנָאװ םענעדָאלעגנָא ןַא טריֿפעג

 ץלַא ךָאנ ןבָאה ןוא טרָא םענעי ןופ טייוו גונעג ןעוועג ןיוש ןענעז רימ

 םעד ןטכיולרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעמַאלפ עטיור .ןוא ןליונק-ךיור יד ןעזעג
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 וװ ,זיוה סָאד ןדנוצעגרעטנוא טַָאהעג רימ ןבָאה סָאד .למיה ןקיגָאטרַאֿפ

 .ןַאידָאלָאװ טּפַאכעג ןבָאה רימ

 -ראֿפ ןיא לייז--עייֿפ ַא טלעטשענֿפיױא ןבָאה ןעמַאלֿפ עטיור-לעה יד

 -רעד יד ...רעפרעד עשיאייצילָאּפ יד טנערבעג ןבָאה סע ,ללח ןקינָאט

 טרָאד םירעיוּפ יד לייוו ,ןעמּוקנֶא טשינ טכייל ױזַא ןענעק רימ ןיהווװ רעפ

 ךָאנרעד .רענאזיטרַאּפ ערעזנוא םוא ןעמוק םעד בילוצ ןוא זנוא ןדסמ

 ןעמוקעג ןשטייד יד ןענעז סָאד .יירעסיש עטייוו ַא טרעהעג רימ ןבָאה

 ןיא םתס :ליוק ערעייז קידנקיש ,ןענרעלנָא ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןכוז

 ...ןטפוק רעד

 -כָאנ ,ןפורעגּפָא ךיז םיסקַאמ טָאה -- ןעורּפָא ןיוש ךיז ןענעק רימ --

 .דלאוו רעזנוא ןיא ן-ָאפענניירא ןענעז רימ יװ םעד

 טלָאוװ סע ,ןֿפרָאװע;וצ ךיא בָאה ,ןעייקרעביא ןעמ זומ ךַאז ַאזַא --

 1 .,.רעקראטש .,רענייר ?סיב ַא טדאשענ טשינ

 םוצ ןָאיּפש םעד ןדנובענוצ ןוא ןסע טצעזעגקעווא ךיז ןבָאה רימ

 טָאה טפול עקיטסָארֿפ עטנוזעג ַא ,ןֿפױלטנַא טשינ לָאז רע ידכ ,זגָאװ

 -ונעגסיורַא ?קעז-טיורב ןייז ןוֿפ טָאה םיסקַאמ .םינּפ סָאד טעילאמסעג

 ַא ןנױצעגסױרַא שַאט ןופ בָאה ךיא ןוא ןפנָארב לשעלפ ןיילק ַא ןעמ

 -כָאנ ןוא ןסענענ ,ןעקנורטענכָאנ ןוא ןסענענ ןבָאה רימ . . .סטייווצ

 ...םעיאװ ןרָאװעג תמא ןא ףיוא זנוא זיא'ס זיב ,ןעקנורטעג

 -:עוטסיוא ,ןָאיּפש םעד ןכוורעטנוא ןביוהעגנָא רימ ןבָאה םעדכָאנ

 ןענופעג רענלָאק ןרעטנוא ,דמעה ןיא רימ ןבָאה .ןטעקַאנ ַא םיא קיד

 .(ייטשראֿפ טנעקענ טשינ ןבָאה רימ ןכלעוו ,רעּֿפיש ַא טיינעגנייא

 ןֿפיוא טיוה יד זא ,שטַאּפ ַאזַא ןעידָאלָאװ טננאלרעד טָאה םיסקַאמ

 ןענורענּפָארַא טָאה טולב ןוא טצַאלּפעג רעטדע עכעלטע ןיא טָאה םינּפ

 ,ןײרַא קַאב רעטייווצ רעד ןיא ןָאטענ עבלעז סָאד בָאה ךיא .דרע רעד ףיוא

 םיא טלָאוװ'כ .יו טקוקעגסיא סע טָאה שטַאּפ סמיסקַאמ ןגעקטנַא רָאנ

 ...םינּפ םעד טשיוװעגנּפָא זיולב

 רָאנ ,ןשטייד יד ןגעוו ןלייצרעד סעּפע לָאז רע טגנַאלרַאפ ןבָאה רימ

 ןעמוק רָאנ רע לָאז ,ונ :טכארטענ רימ ןבָאה .טלָאװענ טשינ טָאה דע

 טעוװ טרָאד ,..ןדער ןיוש רע טעװ טרָאד ,רענאל ןיא ...זנוא וצ םייהַא

 . ..םיֹא ףיוא ןיוש ןטרַאו סָאװ הרבח טרָאד ןַארַאפ .. . ןלייצרעד ןיוש רע
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 ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו ,גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא סע

 רעד ףיוא טקוקעג אידָאלָאװ טָאה ןגיוא ענעקָארשרעד טימ .רענַאל

 ךיא ...ןייז םינּפ ?בקמ ןעמוקעגנגעקטנַא םיא ןזיא עכלעוו ,הרבח

 טרימשעגנייא ןןענעז ייז זא ,ןעזעג ןוא טיעה עניימ ףיוא ןבעגעג קוק ַא בָאה

 -ּפָא רעסאוו םוצ קעווא ןוא דרעֿפ ןוֿפ ּפָאדא לענש ןיב ךיא ...טולב ןיא

 ,טנַאה רעד ןוֿפ ןקעלּפ עטיור יד ןשַאװ

 ןייר גנַאל ןיוש זיא טנַאה יד ,ןשַאוװעג ןוא ןשַאװעג בָאה ךיא ןוא

 סָאד ריא ףיוא ךָאנ טּפעלק סע זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ רָאנ ,ןעוועג

 . .. ןימ ןטסגרע ןוֿפ וליֿפא ןעו ...שטנעמ ....ַא ווֿפ טולב
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 ןעמאלפ ןיא קירבאפ-טנעמעצ יד

 ענייז ןוֿפ .טישעגסיוא ץלַא םיא ןוֿפ ךיז טָאה ּפעלק עטשרע יד ךָאנ

 בייהנא ןיא ,סַאבנָאד ןוֿפ טמַאטש רע זא ,טסווורעד ךיז רימ ןבָאה דייר

 ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא ,אנוש םעד ןבענעגרעביא ךיז רע טָאה המחלמ

 עלוש-שזאנָאיּפש רעלעיצעּפס ַא ןיא ווָאסירָאב ןייק ךָאנרעד ,ןילרעב ןייק

 טשינ סעיינ עסיורג ןייק רעבָא סע זיא זנוא רַאֿפ .דענאזיטרַאּפ יד ןנעק

 ווָאסירָאב ןיא עלוש יד טקידנעעג ךיז טָאה סע יװ ,ךיילנ ױזַא .;עוועג

 םיטרּפ עלא טימ ןָאיּפש ןדעי ןוֿפ רעדליב ןעמוקַאב טרָאד ןוֿפ רימ !בָאה

 .טקישעגסיױרַא רעטערראֿפ יד טָאה'מ ליצ רעסָאו בילוצ ןוא ןיהווו

 -וצ ,רענאל ןוֿפ רעטייוו לסיב ַא טדיֿפענקעװַא ףוסל םיא טָאה ןעמ

 -ערַאװ ןביוהעננָא ןוא רעמייב ייווצ וצ סיֿפ יד ןוא ּפָאק םעד ןדנובעג

 ןענערב ןביוהעגנָא ןבָאה ןזיוה ענייז ןעוו ...רענייב ?טניב סָאד ןעמ

 ןבָאה סָאװ ,ןכַאז טלייצרעד טָאה רע .ןדנובענפיוא גנוצ יד םיא ךיז טָאה

 .גנוטיידַאב ערעייהענמוא ןא טַאהעג זנוא רַאֿפ

 נוצנַא ןצרַאװש סנָאיּפש םעד ןנָארטעגוצ רימ ןעמ טָאה טכַאנרַאֿפ

 ןעננערב םיא ןֿפלעה ראֿפ הנתמ ַא -- ?טיה שיקַאזָאק יינ-?נָאּפש ןייז ןוא

 ןיא ןזיוה עטעטַאלעג יד טגײלעגניײרַא החמש טימ בָאה ךיא .דלַאװ ןיא

 רָאנ א יװ ,ןעזעגסיוא ןוא גוצנַא םעיינ םעד ךיז ףיוא ןגניױצעגֿפױרַא ,רעיײֿפ

 ןיהַא ןייג ךיז טיירג סָאװ ,ַאזַא יוװ רעדָא ,טָאטש זוֿפ רענעמוקעג סָאװ

 ןבָאה סָאװ ,ןקעלֿפ-טולב עטיו- עכעלטע יד .עיסימ רעלעיצעּפס ַא טימ

 טימ ןשאװענּפָא ךיא בָאה עקרַאנירַאמ רעד 1 טּפעלקענ ךָאנ

 4 .רעסַאװ סייה

 -ענסיוא ןבָאה רימ .עקיסייב א ,ענעקורט ַא ןעוועג זיא טלעק יד

 ןוא ,טנ:ַאסעד רעד ,םיסקַאמ ןעמוקעג ןיא .ןלייה ,עשידרערעטנוא טיוב

 :טנָאזעג
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 ,עקנַאזיט-ַאּפ ןייק טשינ ןיא ןלייה יד ןיא ןרעטניוורעביא ,ןיינ ---

 . ..טֿפול-דלַאװ טימ עשטַאד ַא טרָאד סעּפע רָאנ

 -רע ןייז זיא --- יינש ןֿפױא ןעמענ טשינ ךייא טעװ לווייט רעד ---

 יד ןיא טלָאז ריא ןעימַאב ןיוש ךיז לעוו ךיא --- .ןעוועג גָאזנָא רעטש

 ןצונסיוא ייז רערעמ סָאװ ,טכענ יד ןעננערבראפ רעקינייװ סָאװ ךעלדייב

 ןגעק ,אנוש ןגעק רָאנ ,ןעקנירט ןפנָארב ןוא ?יּפש-עקשַאמרַאה רַאפ טשינ

 ...דרע רעשיסורסייוו ףיוא םורא ךיז טיירד סָאװ ,שטייד ןדעי

 טשינ טכענ יד ןענעז רימ .ןטלַאהעג יירטו רע טָאה טרָאװ ןייז ןוא

 -ענ רָאנ ,ןטרָאק ןיא רעמ טליּפשעג טשינ ,ךעלדייב יד ןיא ןנילענסיוא

 ...רעקיטש םיא ןופ ןסירעג ,ןײרַא ןניוא יד ןיא לווייט םעד ןכָארק

 ,םורַא ?טעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא ,ןעיײסָאש ןוא ןגעוו עֶלַא ףיוא

 ,ןעגנולעג טשינ לָאמ ןייא זיא ."רעלַאפנָא , עשינַאזיטרַאּפ טרדיסַארג ןבָאה

 סעּפע שטָאכ םיא טָאה ןעמ ןיב ,לָאמ טייווצ ַא טקישעג םיסקַאמ טָאה

 ,ןסלע- יד ןוֿפ ןֿפרָאװענּפָארא רענלעז סענָאנַאװ עכעלטע : טננערבענ

 .ןײרַא דלַאו ןיא טּפעלשעג ןשטייד עקידעבעל ,סָאטיױא ןדנוצעגרעטנוא

 ,ןיטסידַאר רעד ןבענענרעביא ,החמש ןוֿפ טלַארטשעג טָאה םיסקַאמ ןוא

 ףיוא ,בַאטשיטּפיוה עמַאס ןיא ,עװקסָאמ וייק ןדלעמ לָאז יז סָאװ ,ןעינַא

 .טנָארֿפ טייז רענעי

 יו ,ןצרַאה ןפיוא ןעוועג טוג ױזַא טשינ גנַאל ןיוש רימ ןיא סע

 ךיא .ןָאיּפש םעד ןעגנערב ןכָאנ ענעמוקַאב ,געט-ביולרוא ייווצ יד ןיא

 ,לרונ ןיימ ןנעוו ןטכארט וצ טשינ ךיז ימַאב ןוא ?דייב ןיא ןייֵלַא גיל

 וצ .עטנַאקַאב ןגעװ ןוא טָאטש רעד ןוֿפ ָאטע; ןטרידיווקיל םעד ןגעוו

 סָאװ ,טלעוו רעד ןיא ,ןעמעלַא ןיא ןוא ץלַא ןיא ךיז טסענרַאפ ךעלסיב

 ,ןסַאנ ןוא רעזייה ,טעטש יד ןיא ,ןַארַאֿפ אמתסמ ווו-ץעגרע ךָאנ זיא

 ,ןעמולח רָאנ ןענעק ןשטנעמדדלַאװ רימ סָאװ ןגעוו

 וטימ טלסיירטעג ןוא ןּפעלש וצ טננערבעג ךיז טָאה טניוו רעטלַאק ַא

 ,טרעהענֿפױא טָאה סָאד ןעוו .גייווצ רענעכָארבענּפָא ןַא םימ יוװ ?דייב

 -ירעּפ ענעסירעצ ןוֿפ ןרעדעֿפ יו ןטיש ןעמונעג ךיז יינש רעסייוו טָאה

 ,ללח ןיא ןנױלֿפענסורַא ןוא ?דייב ןיא רעכעל יד ךרוד {יירַא זיא ,סענ

 ,טיורב ןֿפיוא ןוא רענעלעג ןֿפיוא ,ןעלקניוו יד ןיא ךיז טגיילעג
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןייַלַא ךיז ךיא בָאה ? דימ ןיא טײקנדירֿפוצ יד טיידַאב סָאװ ---

 ןוא ?מיה -עקיצומש רעד ,יינש רעד ןרָאװענ ביל רימ זיא סע .טגערפענ

 .ײרעּפײֿפעג ןוא ?מוט ַא טימ לדייב ןיא ןזָאלבענ טָאה סָאװ טניוו רעד

 ,רעסעוורָאב ַא לדייב ןוֿפ סיורַא ךיא ןיב ןּפָאלשנייא קידנלעוו טשינ

 -ענ ,ךיז טמעראוועג ,ץלָאה סעברוה עשירֿפ טניילעגנָא ,רעטייש םוצ וצ

 טכַאקעגֿפױא בָאה'כ ןֹוא ןסעגרַאֿפ טָאה רעצימע סָאװ ,לכיב ַא טנעייל

 ...קינָאה ךס א טימ ,קינָאה טימ ייט

 רעטלַא רעד טרַאשענוצ רימ וצ ךיז טָאה ,רעייֿפ םייב ױזַא קידנציז

 ןביוהעגנָא ,ךיז טצעזעגקעווַא ,ירָאנײשטלָאװ ןופ רעױּפ ַא --- רוכַאב יַאלָאקינ

 -ענסיוא םונ ןיוש םיא בָאה ךיא זַא ןוא ןײרַא טלעוו דעד ןיא םתס ןדער

 רעד ןיא ?ביב יד םעֹרָא ןרעטנוא ןוֿפ ןעמונענסיורא רע טָאה ,טרעה

 .טנעמַאטסעט םעיינ ןוא ןטלא ןטימ ,ךַארּפש רעשיסור

 -ענ ךיא בָאה -- ?לביב רעד טימ טציא רימ ןוֿפ וטסליוו סָאוװ --

 ןיוש ננַאל ןוֿפ רימ זיא רעכלעוו ,ןרוכאב ןוֿפ ןעיירדסיורא ךיז טווודּפ

 ."ףָאזָאליֿפ , רעשירעיופ ַא יװ ןעוועג טנַאקַאב

 ךיז טעװ גידק יד ןעוו ,טשינ טסייוו רענייק ,ּפיליֿפ ,ןייא ךיז רעה --

 -סיוא טעוו סע ,;ָאט ןוֿפ העש יד וליֿפא ןנָאז ריד לעוװו ךיא ןוא ןקידנע

 ...יווא ןקוק

 ,םיזמר ןוא םיקוסּפ טימ גרַאב ןצנַאנ ַא ןפרָאוועגנָא רימ טָאה רע ןוא

 בָאה ךיא .!ָאטעג טשינ סע טָאה'כ רָאנ ,ןכַאל וצ טסולנענ ךיז טָאה רימ

 ןתמא רעד ןיא ןוא ,רימ וצ טדער רע סָאװ רעה'כ זא ,?עטשנָא םעד טכַאמעג

 -ןטײרּפשסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ םוצ טייקיטלינכיילנ א טימ טקוקעג

 .ענעייל וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,לכיב סָאד ןסע;ענֿפיױא קיד

 ? ןפָארטעג בָאה'כ נָאז ? פיליפ ,ָאי ,רעמורפ ַא טזיב וד --

 סָאװ ,לכיב ןוֿפ תורוש עטצעל יד טריסערעטניא ןבָאה ךימ רָאנ

 -חמ ןופ ןעמָאנ םעד טנעיילענרעביא ךָאנ בָאה ךיא .טנערבעגסיוא ןבָאה

 ןגעעװ טכַארטעג ןוא רעביירש רענַאקירעמא ןא זיא'ס זַא ,ןעזענ ,רּב

 -עג טָאה רע סָאװ ,סָאד זא ,טשינרָאג רע טסייוו טרָאד קידנבעל זא ,םעד

 טָאה רע עכלעוו ,ןדלעה יד ,טגײלענניײרַא טָאה רע סָאװ ,ימ יד ,ןֿפַאש

 ,רעטייש םעניא ,טנערברַאפ דלַאװ םעניא טציא טרעוו ץלַא -- ןלָאמעגסוא
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 ןוא תושר ןייז ןיא ןעמענ סע טניוו רעד טעװ דלַאב ,שַא טרעוו ץלַא ןוֿפ

 ...ןטייז ריפ עלַא ןיא ןביוטשעצ

 זַא רָאנ ,הבושת ַא רימ ןוֿפ ןעמוקַאב טלָאװעג רעבָא טָאה רוכאב

 ןוא טקידיײלַאב טליפענ ךיז רע טָאה ,ןעמוקענ טשינ טייז ןיימ ןופ זיא סָאד

 -ןירטיצ עטשטיינקעצ סָאד רעגניֿפ עכייו ענייז טימ קידנעוט ץַארק ַא

 עקייפופ רעד רעטנוא לביב יד טקורעגרעטנורַא רע טָאה ,םינּפ עקיטיוה

 : .ןדנווושרַאפ זיא ןוא
 צ 8

 ןעמוקענ רעדיוו טכַאנ רעטירד רעד ףיוא ןיא ,געט ייווצ טורעגּפָא

 ,ליו שטיװעיַאלָאקינ יאלָאקינ ,בַאטש ןיא ןֿפורעג -ימ טָאה'מ .ייר ןיימ

 ןוא שטיוועצאוויא ףיוא ןזָאל ךיז עּפורג רענעבילקענוצ ַא טימ לָאז ךיא

 יד ראפ טעברא עכלעוו ,קירבאֿפטנעמעצ עסיורג יד טרָאד ןסיײרֿפױא

 .ןשטייד

 ּׂ ? ןיהַא ןעמ טמוק יװ רעבָא ---

 -םיוא יד ןא ,טננענ יד טונ וצ ןעק ךיא זַא ,רעבָא טלַאה םיסקַאמ

 ...ןעננקעג םשינ -ימ לאו עבצנ

 סָאװ -- טרעלקרעד באטש ןיא רימ ןעמ טָאה -- םירעיוּפ ענייד ---

 ןלעװ -- ןֿפנָארב ?שעלֿפ א ןוא קַאבַאט קידנעטש ריד ראֿפ ןטלַאהַאב
 . ..ןפלעה ןיוש ריד

 -ָאק שטשידַאװָאט טסעי :טרעֿפטנעעג ךיא בָאה ענימ רעמורק א ןָא

 .?דייב-סבַאטש ןופ סױרַא ןיב ןוא לוויטש יד טימ טּפַאלקעגוצ ,רידנַאמ
 28 לא

 סָאד טקינייר ןוא רעייֿפ םורא טציז עּפורג רעזנוא .,טכַאנ בייהנָא

 יװ ,ןסיוו ?יוו ,טרילָא-טנָאק ןוא עינָאס וצ טמוק טונימ עדעי .רעוועג

 ריא טמענעצ ןוא קעווא ךיוא ךיז טצעז ,רעװעג-ןישַאמ ןטימ טלַאה ךיא

 -נוא ךיז טגניז ןוא עלעפיירש סעדעי טקינייר ,ךעלציּפ ףיוא טַאמָאטיוא

 ןעיצ ןרונש-רעיײֿפ עטיור .שידיי ןיא רעדָא שיסור ןיא עלעדיל א רעט

 ןייש רעייז טימ ּפֶא ןקעד ןוא יולב ןקיטכַאנ םוצ רעטייש רעזנוא ןוֿפ ךיז

 "ענ יד ושיווצ טשטעווסעגניירא ןגיל סָאװ ,ךעלדייב ערעזנוא ןוֿפ ךס ַא

 .רעמייב עטכיד
26 

 לז לא
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 םיא ןוא ןקענַאי ןָאטענ סיר ַא עינַאס םָאה -- ,טרָאד ,יעה --

 ,ררע רעד וצ טרעדיײלשעגנקעװַא

 ...רענייא קיצוצ וד . .. .ױזַא טָא ,עבַאשז ַא יו ,ךירּק ךיוב ןֿפױא --

 ןעמ סָאװ ,ץלא טּכַארטַאב ,טיולּפ םוצ טראשענוצ ךיז טָאה קענַאי ןוא

 ןייז ןופ שטיווק םעניד ַא זנוא וצ טקישעגסױרַא ןוא ןסיוו טפרַאדַאב טָאה

 ןסקַאװעגסיױא עינָאס זיא קילבנגניוא םעד ןיא .לנרָאגנ ןטראדענסיוא ירֿפ וצ

 רעשעלּפ-ןייַיעב עכעלטע יד עברָאט ןיימ ןוֿפ ןעמונעגסיורא טָאה ,רימ ןבענ

 .קירבַאֿפ דעד ןוֿפ ףיוה ןיא ןזָאלנײרַא עטשרע יד יז לָאז ןעמ ,ןטעבעג ןוא
 וה יהוה רעד שי אי טנ ע"ה יד =

 !טי'ה בי הט שיך ז יה ר ירא טושײ עי

 ןוא םערַאילעג ַא טימ קירבאֿפ רעד ןיא טישע;ניירא ךיז ןבָאה רימ

 ןכלעוו ךָאנ ןטסָאּפרָאֿפ רעד רָאנ זיא סָאד זַא ,טניימעג ןבָאה -עטעברַא יד

 .רענַאזיטרַאּפ ןוֿפ גנולײטּפָא עצנַאג ַא ךָאנ טמוק סע

 -רא ערעייז ןוֿפ טרַאשענקעװַא םיוק רעטעברא יד דיז ןבָאה ,עדימ

 -- לעּפַאב רעזנוא טיול -- ןבילקעגנעמַאזוצ ךִיז ןוא ןטַאטשרַאוװ-סטעב

 .טרָא ןייא ףיוא

 ןוא ןעמוקענרעהַא ןענעז רימ סָאו בילוצ טרעלקרעד ייז בָאה ךיא

 ....ןיינמייהא ןענעק קיאור ייז ןלעוו םורא טונימ עכעלטע ןיא זַא

 אה עינָאס .לַאֿפ עװַאקעשט ַא ןֿפָארטענ לייוורעד טָאה ןסוורד ןיא

 טָאה יז ,קירבאֿפ יד ןדניצרעטנוא ןטימ זיולב ןעמוקּפָא טלָאװעג טשינ

 עדעי ףד-אד רָאטקעּפסניא רעשטייד רעד זא ,םעד ןנעװ ססווורעד ךיז

 -נעב םעד ןגיילרעטנוא ןטימ טראוועג רעבירעד יז טָאה ,ןעמוקנָא טונימ

 -נִא םוצ זיב -- עקדוב-סננאנניירא רעד ןיא ךיז קידנטלאהאב -- ,ןיז

 יז זיא ,ףיוה ןיא ןטירענניירַא זיא רענעי ןעוו .רָאטקעּפסניא ןוֿפ ןעמוק

 ןייז ?חומ ןסייהענ םיא ןוא טַאמָאטױא דיא טימ ןעגנורּפשעגננעקטנַא

 ...רעטיוט ַא ןרעלָאקּפָארַא טשינ ךיז ליוו רע ביוא ,ּפָארַא דרעֿפ ןוֿפ

 ןוויוא םורַא ץלָאה ךס א ןנָארטעגנָא ?ייוורעד טָאה הרבח טשער יד

 ניילענרעטנוא ןבָאה רימ .קירבאּפ רעד ןוֿפ ןרעמאק ענרעצליה יד ןוא

 ןוא ןיזנעב טימ ץלָאה סָאד ןוא טנעוו יד ןסָאגַאב ,םענימ עניילק ייווצ

 ,ןענערב ןביוהע:נָא טָאה ץלַא

 -ענ ןיא טגיילעגניידַא ןוא ןדנובענ רימ ןבָאה רָאטקעּפסניא םעד
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 ןײטשטַאגַארג לטשיסי
 יי איי יי יי

 ןבָאה ךיז קידנלייא טשינ .םייהַא טקישענקעװַא רעטעברַא יד ,ןוויוא ןטצייה

 .ןײגוצמײהַא ןבילקעג ךיוא ךיז רימ

 ךיז טָאה סָאװ ,ךיור א טצעזעג טָאה ןעמיוק ןטיור ןגנַאל ןוֿפ

 -קעלע יד ןופ ןייש םעד טסַאלברַאפ ןוא עטַאװ יו ןליונק ןיא טלקיוועג

 ןבָאה רימ .שטיוועצאויא -- ?טעטש ןקידנ:בענרעד ןיא ןּפמָאל עשירט

 ןבָאה ןסיירּפיױא יד יוװ ,לכייט סָאד ןייגוצרעבירא ןזיווַאב טשינ רעבָא ךָאנ

 -עגנייא זיא ןעמיוק רעסיורג רעד .טײקליטשיטכַאנ רעד ןיא טצַאלּפעג

 .למיה קיטש ַא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ןעמַאלפ יד ןופ .קסַארט ַא טימ ןלַאפ

 םעד טישרַאֿפ ןוא טקעוװענֿפיױא ןשטייד יד ךיז ןבָאה שטיוװעצַאוויא ןיא

 -ןענימ ןוא רעװענישַאמ ןופ ןסָאשעג ,סעטעקַאר עטרילָאק טימ ?לח

 ...ןעמעוװו וצ ןוא ןיהווו טסווװענ טשינ ןוא רעֿפרַאװ

 .טכַאלעג ןבָאה ןוא ךייט טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןסעזענ ןענעז רימ ןוא

 רעטנוא ןוֿפ סיורא זיא הנבל עלעה ַא ןוא טכַאנ יד טכַאלעג טָאה סע

 ,קיצרַאה יוזא ,קיטומטונ יוזא ,זנוא וצ טלכיימשענ ךיוא ןוא סנקלָאװ יד

 ...עב ַא רענעוטעגּפָא רעד ראפ ןעקנַאדַאב ןלעוו זנוא טלָאװ יז יו



 טכאנ ייב רופכ-םוי

 -צניֿפ ןוא געט עקיטסברַאה ,עיורג עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע

 יֿפיוא זיא ןשטייד יד !וֿפ ןבי-טעג גנַאלנכָאװ קידנרעוװ .טכענ עליק-רעט

 ןבָאה רעֿפרעד עקימורא יד ןיא .קירעיורט ןוא ךעלרעטיב ןעוועג ןצרַאה

 טימ טגרָאזראֿפ זנוא ,"סעוװַאבַאז , עכעליײרֿפ טנדרָאע;נייא םירעיוּפ יד

 ךיוא ךיז טָאה ןשטיװַאנַאװיא ןאוויא וליפא רָאנ ,קַאבַאט ןוא ןֿפנָארב

 .ךיז ןרוכישנא רעדָא ןעננערברַאפ ןייג וצ קנַאדעג ןפיוא טגיילעג טשינ

 טָאה טניוו רעד ,סקידענָאלק ַא ,ןסיורדניא יװ ,ןעוועג זיא טימענ ּסָאד

 יד טרעדיילשעג ןוא םַאטש ןוֿפ רעטעלב ןסירע;סיוא ,ןכָארבעג ,ןסיבעג

 ןָאט ץימש ןייק טשינ לָאז'ס ןטיה טוג טֿפראדעג ךיז טָאה'מ זא ,רעמייב

 .. .םינּפ ןרעביא

 טַאהענ טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,ןוֿפרעד ןעוועג זנוא זיא רעגרע רָאנ

 ןצנעז ןשטייד יד טימ סיױטשנעמַאזוצ ןטצעל םעד טייז -. ..ןליוק !ייק

 קיצנַאוװצ-ןצפופ ַא ןצנַאנניא ןבילבעג ןַאזיטרַאּפ ןדעי ןופ ןשַאט יד ןיא

 .טכַאלש רעבלַאה ַא ףיוא וליֿפא טקעלקענ טשינ ןיוש טָאה סָאװ ,קיטש

 יא ןעמ ןעוו ,טכַאנייב .תובנג עשימייה ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע

 -רָאט יד ןוֿפ ,ןשַאט יד ןוֿפ ןליוק טעבנגעגסיורא ןעמ טָאה ,ןֿפָאלשעג

 טָאה ירפרעדניא ןוא ןדנובענוצ ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה'מ עכלעוו ,סעב

 ןענעז ןליוק יד רָאנ .תולוק ןוא תוללק עקידרהסכ ןרעה טנעקענ !עמ

 .טעבננענ ייז טָאה סָאװ ,םעד ייב ןבילבעל ןיוש

 ?ליוק א ןעד זיא סָאװ ןוא --

 -עייט ךס א ןבָאה ןעק ,דלַאו ןיא טשינ טבעל סָאו ,שטנעמ רעד

 םע טָאה ןוא שינעּפעשַאב ַא סיוא ךיז טביולק רע .ןכַאז עלופטרעוו ןוא עד

 ףיוא , ביל ךיז ןבָאה ןוא ןטייווצ םעד רענייא ךיז ןלעֿפענ ןשטנעמ .ביל

 יד -- ךַאז ןייא רָאנ ןאראפ זיא ,דלַאװ ןיא ,ָאד ןוא ."טיוט ןוא ןבעל
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 ןײטשט8נ8ארג לאיסי

 ןיא םִאװ ,עטסעב סָאד ,עטסטבילענ ןוא עטסרעייט סָאד זיא סָאד .ליוק

 טעװ ,רָאנ טסליוו וד ביוא -- ליוק יד .ןבעל ריד טקנעש יז ....ןַארַאֿפ

 םוצ ןלַאפניירא ןופ טכַאלש ַא ןיא ןעװעטַאר ןוא ןרטּפקעװַא רעירֿפ ךיד יז

 יד . .ליוק יד . .ןקיטײּפ וצ ןעמעוװ ןבאה טשינ לאו רע זא ,אנוש

 ַא ךָאנ ,ןבעל ענענייא סָאד טסרילרַאּפ וד רעדייא ,ןעק יז ...ליוק עטצעל

 -ךלַאו זנוא רַאֿפ סרערעייט ןַארַאֿפ סעּפע זיא ....ןעגנערבמוא שטייד

 ?ליוק א ןופ ןשטנעמ

 ? ןליוק ןייק גונע: טשינ ןבָאה רימ :עװ ,זנוא זיא טכעלש יו רעבָא

 דרע הער ףיוצ קירנניל .טננערענ בור פ טָאה טּכענ עליק יד ןיא

 ןוֿפ ענעסירעגסיוא ןסקיוועג יו ןעזענסיוא רימ ןבָאה ,רעמייב םורא

 טָאה טניװ רעד עכלעוו ,רעטעלב יד טימ ןעמאזוצ זקלעוו סָאװ ,םאמש

 .ן;ייווצ יד ןוֿפ טקילּפענּפָא

 סיוא טנקורט סע :ןפערט ךיוא טנעלפ םכענ עלעק:הט יד ןיא רָאנ

 עטַאװ עסייו לקיטש ַא יו ,הנבל ַא ןוא, טעמַאס רעיולב-?לקנוט רעד

 -ערב יד ףיוא יצ ,,סרענעלענג , ערעזנוא ףיוא ןקוק קעװַא ךיז טלעמש

 -וטרַאּפ םעד קעוװא ךיז טימ טנָארט ,טנייװש ןוא ןרעטייש .עקידנענ

 ,רעטייוװצ א ןיא קירוצ עקידנעלכיימש ַא םיא טגנערב ןוא דוס ןשינאז

 .טיטכאנ עטייה אהימ

 ןיא ,ןאזיטרַאּפ א ךָאנ ןעמוקענ זנוא וצ זיא לדלעוו םענעי ןיא

 ןדער וצ טַאהעג אהרומ ןבָאה רימ .דיי ַא טנעקרעד ךיילג בָאה ךיא ןכלעוו

 .טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװעג דלודענמוא טימ ןוא ךיז ןשיוװצ

 -ַאק רעד טָאה ןיײירַא דלַאװ ןיא ןעמוק ןייז ןופ נָאט ןטייווצ ןפיוא

 -ירַא ,עיסימ ַא ןבענענרעביא ןוא טייז ַא ןיא ןֿפורענקעװא םיא רידנַאט :

 -ַאיב--םינָאלס עיניל-ןַאב יד רענַאזיטרַאּפ עכעלטע ךָאנ טימ ןייגוצרעב

 ןיוש טעװ טרָא ןסיוועג א ףיוא ןוא העש רעסיוועג ַא ןיא וװ ,קָאטסיל

 .ןבעגרעביא סעּפע םיא טעו סָאװ ,שטנעמ ַא ןטראוו

 ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה -- ןעוועג ןעמָאנ ןייז זיא יוזא --- םייז ןוא

 .טשינ ארומ ןייק טָאה ןוא טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,אזַא ,דיי רעשיגרטנע ןַא

 זנוא ןוא רענַאזיטרַאּפ ייווצ ךָאנ וצ ןוא רימ וצ ןֿפיול וצ ןעמוקעג זיא רע

 ."טעברַא לקיטש , סָאד ןריפכרוד ןוא םיא טימ ןייג וצ טגיילענרָאפ

 -טיירב א ,רעכיוה א .טקוקעגַיא םונ םיא ךיא בָאה טונימ רענעי ןיא
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -ךעלניורב ,עצראווש ןוא סעצנָאוװ ענעזָאלעגּפָארַא ,עצרַאוװש טימ ,רעקינייב

 -עז ייז יצ טסווועג טשינ וטסָאה ,ייז ףיוא קידנקוק סָאװ ,ןגיוא ענולק

 .ןיורב יצ ץראווש ןענ

 ,םעד ךָאנ ,דלַאו ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע ןיא ױזַא יװ רָאנ

 טאהעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא ?ןדִיי ליֿפיוזא טענרהעגנסיוא טָאה'מ יוװ

 ןֿפָאלטַיַא זיא רע זא ,טלייצרעד ןיוש טָאה הרבח ןוא םיא טימ טדערענ

 טבעלעג רע טָאה רָאי ןבלַאהרעדנַא .רענעסָאשדעד:-בלַאה ַא ,בורנ ןוֿפ

 יעננאנעג רע ןיא גָאטייב .ךָאל ןטריקסאמראפ א ןיא ,דלאוו רעזנוא ןיא

 םיא ךרוד ןגעלפ ןליוק יד .ןסקיב ןוא ןליוק טלמַאזעג ,םירעיוּפ ןשיוװצ

 טשינ רענייק טָאה דלַאו ןיא ןוא בַאטש רעזנוא ןיא ןרעוו ןבעגענרעביא

 -ענַיַא ןבָאה טירט יד זיב ,רעגרָאזרַאֿפ-ןליוק רעד זיא סע רעװ ,טסוווענ

 ןנוא וצ ןבענ-עביא ךיז טזומענ טָאה רע ןוא םיא רעטנוא ןענערב ןביוה

 .טנעה יד ןיא

 ַאב ךיז טָאה רע סָאװ -- טכא-טעג ךיז ךיא בָאה -- קילנ ַא --

 ןבָאה ,ווָאלדרעװס יצ ,ַאשיר; סָאו ,סנ ַא ,טייצ עצנַאנ יד ןטלַאה

 -לעה רעד ,טבעלעג טשינ גנַאל ןיוש טלָאו רע .ןענופענ רעירפ טשינ

 ןשטייד יד ווו טיירפענ רעמ ךָאנ -שפא ךיז ןטלָאוװ ייז ,םייח רעשיד

 ...טקעדטנַא םיא ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןיילא

 -רעֿפַא ןקלָאװ ַא רעטנוא ןוֿפ טָאה ,ןסעזענ ןיא עּפורג יד וװ ,ָאד

 -טימ ןַיוא טימ זיא יז .לגָאנ-רעגניֿפ ץיּפש א יוװ ,הנבל לקיטש ַא טקוקעג

 סָאװ ,עקשזעטס רעלָאמש רעד ףיוא ףױרַא ןענעז רימ ןעוו ,!עגנַאנעג

 זיא ,-עטעמָאליק רֶאֹּפ ַא קידנעײנּפָא רָאנ ,דלַאװ ןִיֿפ טריֿפענקעװַא טָאה

 .ןרָאװעג טשינ יז

 סע .אדומ ןבָאה ,ענעמוקעג סָאװ רָאנ ךיוא ,רענַאזיטרַאּפ ייווצ יד

 -ןלאפּפָארא ןא ןוֿפ ּפַאלק רעדעי ,ךרָאש רעדעי ,טירט רעדעי ייז טקערש

 יד ןטכָאלפעג ןעייג ייז ...ןפלעוו יד ןופ ןעיִאװו סָאד ןוא ?נייווצ קיד

 ,רעהֿפוא ןָא דיז ןשיוצ ןדער ןוא ןעניז ןיא טשינ זנוא ןבָאה ,טנעה

 .קערש יד ןביירטרַאּפ וצ ידכב

 ןוא ןלייצרעד וצ ךיז ףיוא טשינ ןורעה רימ ? ןעמייח טימ ךיא ןוא
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=== ----- 

 ןַיוא ךיז טלָאוװ'ס יוװ ,עקיריינש עכלעזַא טירט יד ןרעװ גנונערֿפױא ןוֿפ

 .ןעגנירּפש ,ןעילֿפ ,ןֿפױל טלָאװעג

 ענעסקאוורעד טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה םייח

 םיוב רעצנַאג רעד ,ןרָאװעג טקַאהעגרעטנוא ןגייוצ יד ןענעז ,רעדניק

 ...ןבילבעג ןיא ןיילא לצרָאװ רעד זיולב ןוא טנעזעגרעטנוא

 ךימ זיא סע .םערָא ןייז זיא טנַאה ןיימ טקעטשעגניירא בָאה ךיא

 דניק ַא סנייז ויב ךיא ןַא ,טכאדענסיוא ךיז טָאה רימ ,ןרָאװעג טוג יױזַא

 ,..עטַאט ןיימ זיא רע ןוא

 .רופיכי סוד -

 . . . רוּפיכ-םוי . .. םעד ןגעוװ רימ ןטכארט עדייב זא ,טסווועג בָאה ךיא

 טעקע יד .' םייה עקילַאמא יד .:.םיִיה יד ,יוא ,םייה יד ,ירהנ לּכ

 ןבָאה הבשחמ רעד ןיא ןיולב רָאנ .לטעטש סָאד ,לוש .יד ,רעדניק יד

 -עג טשינ רעבָא טָאה .טרָאװ ןייא ןייק .רעדליב עכלעזַא טלקיוועג ךיז

 ןצעזוצקעװא טייקיטינ ַא טליֿפענ בָאה ךיא ...ןרעוװ ןריובעג טנעק

 ןעמייח ףיוא ןלַאֿפּפורא ,רענאזיטרַאּפ ייווצ יד ןוֿפ יז ןרעדִניוזוצּפָא ,ךיז

 רעדָא ,ץרַאה סָאד טנערברַאֿפ סָאװ ,רעיײֿפ םעד ןלײטש ,ןגָאלק ,וענייוו ןוא

 ןטעב ,סנבעל ענעריולראֿפ יד ,ןבעל ענעריולראֿפ סָאד ןענָאמרעד רָאנ

 ןשיווצ ןעיירדמורא ןלעוו ךיז ןוֿפ דניז רעד רַאֿפ ,ךיז ראֿפ גנובעגרַאֿפ ַא

 ...ןבעל ולעװ ןוֿפ דַייז רעד רַאֿפ ,ןשטנעמ

 662 "הנסוסא !ד ונבשת לא;

 ...?םימשא הלסו לחמ ,

 ןענעז רעטרעוו יד רעבָא ,ירדנ ?כ ןגנָאז טלָאװעג קידנעייג בָאה ךיא

 ןוֿפ רדס ןייק ןענוֿפעגּפָא טשינ בָאה ךיא .ןניױלֿפעצ ,ןרָאֿפעצ רימ ךיז

 קינייוװעניא ןענעז סָאװ ,ןרערט טקיטשעג ןבָאה זדלַאה ןיא ןוא תוליפת

 : ...ןעגנַאגעג ןריױלרַאֿפ
 לא ר

 ייווא ןענעז רענאזיטרַאּפ ייווצ יד .ןעשעג זיא ךאז עשילרעטסיוא ןַא

 -צייֿפ רעד בילוצ ןריולראֿפ זנוא ןבָאה ייז זא ,ןייז ןעק סע .ןעמוקעגקעווא

 -קירוצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ארומ ןוֿפ זא ,ןייז ךיוא ןעק סע זוא שינרעט

 ...ץורית ַא ןעניֿפעגסיױוא רידנַאמָאק ןראֿפ ןיוש ןלעװ ןוא ןייגוצ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןביֹוהעינָא בָאה ךיא .קערש ַא טּפַאכעגנָא ךיוא טָאה |יילַא ךימ

 -עז -ימ זא ,םייהא ןרעקמוא ךיז ןלָאז רימ זא ,ןעמייח טימ ןהנעטנייא

 טשינ טָאה םייח רָאנ .עיניל-ןַאב יד ןייגוצרעבירַא ייז ןָא ביוחמ טשינ ןענ

 רעטלַא רעד ,ךיא ןוא סיֹורָאפ טקוקעג ןבָאה ןגיוא ענייז .ןרעה טלָאװעג

 ,דלאוו ןיא ןעמוקעג םיא רַאֿפ רָאי ןבלַאהרעדנַא טימ זיא סָאװ ,ןַאזיטרַאּפ

 , ..טשטַאּפענסיױא ךימ טקָאװ ןעמ יו ,טמעשרַאֿפ ךיז בָאה

 רעד טָאה עיניל-ןַאב רעד רַאֿפ טרַאה ןעוועג ןיוש ןענעז -ימ ןעוו

 סע .ןעייווצ ןיא ןטלָאּפשעצ ךיז טכַאנ יד ןוא טצַאלּפעצ ;נילצולּפ ללח

 ןבָאה ןסיירפיוא ןוא שינרעטצניֿפ רעד ןיא רעייֿפ ַא טרעקַאלּפעצ ךיז טָאה

 .ןטייווצ ןכָאנ רענייא טישענ ךיז

 -יטהַאּפ ַא זנוא ןוֿפ רעטעמ טרעדנוה ייווצ ַא ןצנַאנַייא טָאה סָאד

 זוא טרָא יינ ַא ןוװװרּפסיוא טלָאװעג דאירטָא רעזנוא ןוֿפ עּפורג עשינאז

 -ענ ךיז ,בָאה ג-ַאב ןכיוה רָאנ ןוֿפ .ןָאלַאשע ןַא טזָאלענּפָארַא םהָאד

 רעדיוו בָאה ךיא .עיצינומַא טימ סענָאנַאװ ןוא ןעמַאלֿפ-רעייֿפ טרעלָאק

 ,ןייגקירוצ ןלָאז רימ ,ןטַאט םייב דניק ַא טעב סע יװ ,ןעמייח ייב ןטעבעג

 ךָאנ ,עיניל-ןַאב יד ןיײגרעבירַא ןענעק טשינ ןיוש יוװ ייס ןלעוו רימ לייוו

 .ןעשענ זיא סע סָאװ ,םעד

 ? ןליוו ןקראטש ןייז ןרעדנע וצ ןעווענ דנַאטשמיא סעּפע זיא יצ רָאנ

 : ןֿפורענּפָא ךיז ווא ּפָאק ןיימ ףיוא טנַאה ןייז טנײלעגקעװַא טָאה רע

 -ונראֿפ ןייז ןלעוו ייז ,ןיינוצרעבירא טונ זיא טציא טשרע עלערַא; ---

 ,ןלַאֿפנײא ןעד ייז טעװ . .. ןָאט וצ ןבָאה ךיז טימ ןלעוו ייז ,ןשטייד יד ,ןעמ

 ?ןעיירדמורַא ָאד ךָאנ ךיז ןענעק רענאזיטרַאּפ זַא

 -עגניירא ןבָאה ןגיוא יד ןוא טלעהעג טָאה סנייז םינּפ עצנַא;!ס ןוא

 .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טלכיימש

 -נזָאלּפָארא .נרַאב םעד ףיוא טדעטעלקעגֿפױרַא רימ ןענעז לענש רָאנ

 ,גנוטכיר רעד ןיא קעוװא רימ ןענעז ,טייז רעטייווצ דעד ףיוא ךיז קיד

 ףיוא ןטראוו טֿפרַאדעג ןיוש ,דייר סרידנַאמָאק םעד טיול ,טָאה ןעמ וװ

 .ןבעגרעביא סעּפע זנוא ןוא זנוא

 ןעמונראפ זעוװעג טנעה עניימ ןענעז רעטעּפש טונימ עכעלטע ןַיא

 ץוח ,טָאה םייח רעקירעילטימ רעד ןוא ןליוק ךעלטסעק ערעווש ייווצ טימ
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 ךָאנ טָאה סָאװ ,רעווע;ןישַאמ םעיינ ַא טּפעלשענ ,סקיב רענענייא ןייז

 ...ןָאזינרַאג ןשטייד ַא וצ טרעהעג רעירֿפ העש עקינייא טייכ

 טניילעג ךיז רימ ןבָאה ,דלַאוו ןיא ןיירַא רעפיט ןענעז רימ ןעוו

 טצעזענפיוא קירוצ ךיז רימ ןבָאה ךָאנרעד .ןניוושעג ןּוא םיוב ַא ןבענ

 טָאה םייח .ןעינק עַייז ףיוא ּפָאק םעד טגיילענקעװוא בָאה ךיא ןוא

 .ןייוועג ַא ןיא ןכָארבעגסיוא זיא ןוא רימ וצ ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא רעווש

 רימ ןיא טיינעצ סע זא ,ץרַאה סָאד טדייישעצ'ס זא ,טליֿפענ בָאה ךיא

 .קיטייוו ןוא טפַאשקנעב ןוֿפ
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 םארדארעא םוצ געוװ ןפיוא

 .טכַאנ עקידרעטניוו ַא

 ןיא ןגָארטענמורַא ךיז ןבָאה ביוטש-לעמ רעסייוו יוו ךעלעיינש עניד

 קידנלַאפ ןוא רעמינּפ עטרָאהַאב יד ףיוא ךיז טּפעלקעג ,ללח ןרעטצניפ

 סָאװ ,ןענַאװיד עקידנעקנַאלב ,רעכיּפעט עסייוו ןגיוצרַאפ דרע רעד וצ

 -רַאֿפ עטָאלב ןיא ןוא ןטערטעצ לוויטש עשינאזיטרַאּפ ךרוד ךיילנ ןענעז

 .ןרָאװעג ט?דנאוו

 ? ןיוש רימ ןעייג גנאל יוו---

 -= סיוא ןענעכער ייז ,ןהעש-טכַאנ יד קידנעטש ןלייצ רענַאזיטרַאּפ

 טעװ ןעמ יצ ןֹוא ןטלַאהנָא גנַאל ךָאנ ףרַאד שינרעטצניֿפ יד יצ --- םיבנג יו

 -רָאנ יוװ ייס ,רימ ןבָאה גָאט ןוֿפ לייוו ,ןָאטוצפיוא סעּפע ןוייווַאב ךָאנ

 ןעמ ביוא ןוא נעט יד ןעמ טּפָאלשרַאֿפ ןטייצ ?עלַאמרָאנ, ןיא .טשינ

 -יז ןעמ טבָארג ,סעטסוק ןשיוװצ ךיז ןעמ טלַאהַאב ,געוו ןיא ךיז טניֿפעג

 -ַאװעג טשינ ,ע:עסירעצ יד טימ ןעמַאזוצ טליוֿפ ןעמ ןוא עטָאלב ןיא ןייא

 .םישובלמ ענעש

 ?טציא ןוא

 -אקוס יד ?דלַאװ ןיא ןנעוו עמורק ליפ יוזא ךיז ןעמענ ןענַאװ ןוֿפ

 ? סיפ יד ןרעטַאמ ןוא טירט ערעזנוא ןעלכיורטש סָאװ ,סעקשזעטס עטַאוװ

 יד לָאמ ךכ א ןּפעלש רימ ,רעמייב ענעֿפרָאװענמוא ףיוא ןכירק רימ

 ךיז ןעּפארדעצ ןוא םישובלמ יד ןקילֿפעצ ,ןעלסקַא ערעזנוא ףיוא םנטילש

 .רעמינּפ יד

 ןיוש ןענעז רימ .ס טָאטש ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַא;עג ןענעז רימ

 ,ןימלע-תיב ןשידיי ןוֿפ ןרעיזמ יד ןעזעג ךיז ןבָאה סע .טייוו טשינ ןעוועג

 סנטייװנוֿפ בָאה ךיא .ןביוהעגנָא ךעלטשגייא ךיז טָאה טָאטש יד וװ

 -ראֿפ טשינ טרָאד זיא רדג רעד יװ רעמ ןזא ,טסווועג ןוא טקוקעגניהַא
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 ,טלקערבעצ ןייֵלַא ןדיי ןבָאה --- טלַא ןרָאי רעטרעדנוה -- ,תובצמ יד .ןבילב

 ןוא ןגעוו ייז רַאפ טרעטסַאלפעגסיוא ,ןשטייד יד רַאפ ןעיײסָאש טכַאמעג

 .טֿפירטענניירא ייז ןיא טולב ןנייא קינייו טשינ

 ןבָאה ןשטייר יד ,רכז ןייק ןבילבעג טשינ זיא ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ

 ןבילקעגסיוא ןבָאה ,ןרָאֿפ וצ גע ַא טגיילעגכרוד ןימלע תיב ןרעביא

 .טקיטאלנעגסיוא ;עוװ םעד ןוא תובצמ עצנַאג ענעבילבעגרעביא יד

 -נזיוט יד טימ בורנ עסיורנ סָאד ןימלע תיב ןֿפיוא זיא ןבילברַאֿפ ןוא

 -הטיחש יד ןיא ןרָאוװענ ןסָאשרעד ָאד ןענעז סָאװ .ס טָאטש ןופ זדיי רעט

 .ןרָאװעג טישראּפ טשינ ןענעז ןוא ,געט

 .ס טָאטש ןופ ןימלע תיב ןבורח ןֿפיױא סנטייוו רעד ןוֿפ קידנקוק

 -ייא ןיא טריסאּפ טרָאד טָאה סָאװ ,עטכישעג ַא טנַאמרעד רימ ךיז טָאה

 .טעברַאענ טרָאד ןבָאה רימ ןעוו ,גָאט א םענ

 ןטלא ןא --- תושֿפנ עשידיי ייווצ טיפ ?רוֿפ ַא טכַארבענּפָארַא טָאה ןעמ

 ענעֿפרַאװעגנָא סָאד .קיסיירד רָאי ַא ןוֿפ ױרֿפ א ןוא דיי ןקירעי-קיצעביז

 רוֿפ רעד טייקכעלנעמ ןייק ןבענענ טשינ טָאה תובצמ יד ןוֿפ גרַאװכָארב

 ,םופ ןייא ףיוא רעקידנעקניה ַא ,רעקשטיטלַא רעד .בורג םוצ ןעמוקוצוצ

 רעד ייב ןעמונעג םיא טָאה יז .יױרֿפ רעננוי רעד ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה

 טָאה ןעמ .ןטַאט ןטלַא ,ןכַאװש ַא טריֿפ דניק א יוװ ,טריֿפענ ןוא טנַאה

 דיי ןטלא ןוֿפ םינּפ עטשטיינקעצ סָאד ,טריֿפעגכרוד זנֹוא ייבראֿפ ייז

 ליטש רעד ןיא טעשטּפעשעג סעּפע ןבָאה ענייז ןפיל יד ,טלעהעג טָאה

 ןביוהענ ךיז עגר עדעי ןבָאה ןענייו ןופ עטפירטראֿפ ,ןניוא יד ןוא

 .למיה םוצ

 4 רימ ןוא --

 ץיּפ ףיוא ןכָארבעצ ייז ,רעקיטש ףיוא תובצמ טקַאהעג ןבָאה רימ

 רכז םעד ןסירעצ ןבָאה טנעה ערעזנוא .ןבירעצ ביוטש ףיוא ,ךעלציפ

 . ..לָאװע;ג יוזא ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,תורוד ןוֿפ

 רעייז טכליהענּפָא סָאש-ןטעלָאטסיּפ רעטכייל ַא טָאה גנילצולּפ ןוא

 ךיז ןוא םערָא סיױרֿפ רעד ןוֿפ טשטילגעגסיורא ךיז טָאה רעטלא רעד .טנָאנ

 רעװלָאװער ןוֿפ סיורַא סיוק עטייווצ ַא זיא דלַאב .בורג ןיא טרעלָאקעגניירַא

 ןֿפיױא טרַאװעג ןוא ןענאטשעג םַאזכרָאהעג יוזא זיא סָאװ ,ױרֿפ עגניי יד ןוא

 .בורג ןיא טלקייקעגניירַא ךיוא ךיז טָאה ,טיוט
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 טשינ ןעוו ,טשינרָאנ לָאמנייק יו ,טעברַאעג רעטייוו רימ ןטלָאװ ,ונ

 טשינ ןוא זנוא וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה סָאװ ,ןצכערק ןוא ןעיירש סָאד

 -רעד בלַאה ַא .בור: םוצ טעבנגרַאֿפ ךיז ןבָאה רימ .ןָאט טשינרָאנ טזָאלעג

 טרימשראֿפ ןוא םינּפ סנטלַא םעד ףיוא ןנעלעגנ ױרֿפ עגנוי יד זיא עַיעסָאש

 עריא .ריא ןופ ןענורעג זיא סָאװ ,טולב טימ דרָאב עסייוו-רעבליז ןייז

 ריא ןלָאז רימ ןטעבעג טָאה יז .טקיטולברַאֿפ ןוא ןֿפָא ןעוועג ןענעז ןגיוא

 ,שיריי זנוא וצ טדערעג טָאה יז .ןסישרעד יז ןוא טיוט םעד ןרעטכיילראפ

 -ַאטשעג ןע;עז רימ ןוא ןקיטייוו-הסיסג ןיא ךיז טעשטרָאקעג ,ךיז ןטעבעג

 . . ,בורג ןיא ןֿפרָאװעג טשינ ךיז ןוא ןדיי עטענרהרעד רעטנזיוט םורא ןענ

 ױרֿפ יד ןלָאז ייז זא ,ןשטייד יד ייב ןטעבענ ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש

 טלָאװעג טשינ ליוק ןייק וליֿפא ריא ןבָאה ייז ןוא טיוט ףיוא ןפישרעד

 ךָאד ייז ןבָאה ליוק רעקיבלעז רעד טימ .ןעוועג דָאש ַא ייז זיא'ס .ןעקנעש

 .דיי ןרעדנַא ןַא ןסישרעד רעדָא ,םיוב ןוֿפ לניוֿפ ַא ןסישּפָארַא טנַאקעג

 -יז רימ ןבָאה טעברא יד טקידנעראפ ןבָאה רימ יוװ ,םעד ךָאנ טשרע

 ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ױרֿפ יד דרע טימ טישראפ ןוא בורנ םוצ טרַאשענוצ

 .הסיסג רעכעלנייּפ רעד ןיא טרעטַאמענ ץלא
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 םער ןוא יײסָאש ןטיירב םעד ןטכיולַאב ןבָאה ןרעטמַאל עשירטקעלע

 סנטייוו רעד ןוֿפ ןעזעג ךיז ןבָאה סע .ןימלע תיב ןוֿפ געוו-תובצמ ןקיטַאלנ

 ,עקידנעּפַאס רעווש ,ענעדָאלעגרעביא ןעגנַאנענ ןענעז סָאװ ,סענישַאמ יד

 .ננוטכינרַאֿפ ןוא טיוט ,רעוועג ,רענלעז טריֿפענ ןבָאה ייז .טנָארֿפ םוצ

 -וקעג ,ןטימעגסיוא םיא ,ןימלע תיב םעד טזיירקעגמורא ןבָאה רימ

 -זייה יד םורַא עטוג טשינ יװ ךךיז טראשענ ,טרָא ןבלעז ןֿפיױא קירוצ ןעמ

 טדעהעג ךיז ןבָאה סע .טָאטש ,רעטליהעגנייא ףָאלש ןיא ,רעד ןוֿפ סעק

 -יײרֿפ ךיז ,שטייד ןבָאה סָאד .סעירעפ עשיטַאמָאטיוא ןוא ןסָאש ענלצנייא

 ןיוש ןענעז ןדיי ןייק .ס טָאטש רעד ןוֿפ ןסַאג עטסוּפ יד ףיוא טכַאמעג ךעל

 -יװעלָארטעּפ יד ףיוא רעבירג ןיא ןנעלעג ןענעז ייז .ןעוועג טשיִנ רעמ טרָאד

 ןעמ טָאה ,ןימלע תיב ןשידיי ןפיוא ,עוָאלָאיּפעשט ףיוא ,גרעב רעשט

 יד זַא ,ןסיוו ןלָאז רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,טֿפול רעד ןיא ױזַא םתס ןסָאשעג

 .טשיִנ ןֿפָאלש ןשטייד

 זנוא טָאה םוטעמוא ,סקניל ךיז טרעקעגנ ,סטכער ןעגנַאנעג ןענעז רימ

 1פ5פ



 ןײטשטַאגַאוג לאיסי

 ןיוש רימ ןענעז -- טכַאדעג זנוא ךיז טָאה טָא ,טיײלגַאב גערב-דלַאװ רעד

 טייוו ןבילבעג רימ ןענעז טָא ןוא ,רָאנ טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ ,טָאטש ןיא

 .ךיז ןגיוצענקירוצ ,ריא ןוֿפ

 בָאה -- טכַאלש רעסיורג ַא ףיוא ךיז טמענראֿפ סע זַא ,תועמשמ --

 .ןייג ןטימ טרירוװענַאמ ליֿפ יוזא ןבָאה רימ ןעוו ,טכַארטעג רימ ךיא

 .ּפעק יד ףיוא ןקילשַאב ןוא ןטַאלַאכ עסייוו ןגָארטעג עלַא ןבָאה רימ

 -ניק ןוא ןעיורּפ ערעייז ,טנגענמוא רעד ןוֿפ םירעיוּפ עטונ יד ןּבָאה סָאד

 ליפ .טנווייל םענענייא ןוֿפ זנוא ראֿפ טײנעגֿפיױא טייהרענרעטלַאהַאב ,רעד

 -נוא טריֿפענסיױא ןבָאה ייז זיב טכארבראֿפ ייז ןבָאה טכענ עזָאלֿפָאלש

 רעד ?ייו ,טעברַא רעד טימ טנַאיעגנ ייז ןבָאה רימ ,ןעגנולעטשַאב ערעז

 סנבעל ערעייז טלעטשעגנייא ןבָאה ייז ,ןלַאֿפעגנָא גנילצולּפ זיא רעטניוו

 עשיסורסייוו סָאד ןעװעג לוֿפ ןזיא סע עכלעוו טימ ,:ענָאיּפש יד בילוצ

 .ןטננעג עטייוו ןוֿפ עטקישענניירא ןוא ענעגייא ןענַאיּפש ,ףרָאד

 ,עטונ טשינ יװ ןעזענסיוא רימ ןבָאה ,ןעלטיק עסייוו יד ןיא ןָאטעגנָא

 ךיז ןליוו רעדָא ןוקית א ךיז רַאֿפ ןכוז סָאװ ,םיתמ ענענַאטשעגֿפױא יו

 .תורבקה תיב רעדנַא ןַא ןיא ןביילקרעביא

 -ֿפיורא ןוא ןנייוש סָאד ןטינשעגרעביא ַאשימ טָאה -- ּפיליֿפ ---

 : לסקַא ןיימ ףיוא טנַאה ןייז טגיילעג

 טכַאנ יד .קוק ? ןתיממרעד טשינ טנייה זנוא ןלעוו ייז ? וטסניימ יו ---

 ייז ...םניִה יד ןוא טָאטש רעד םורַא ךיז ןעיירד דימ ,סיוא דלַאב טייג

 ןקערשנָא ןלעוװו ייז ,טירט ערעזנוא ןרסמ ייז ,ןליב וצ ףיוא טשינ ןרעה

 -לַאה ןייא ןיא ןיינ ןריולראֿפ םעד ךרוד ןענעק רימ ווא ןשטייד יד

 ;..העש רעב

 טּפעלשעג ךיז ןבָאה רימ .טרעֿפטנעעג ףכית טשינ ןאשימ בָאה ךיא

 -רעטצניֿפ רעד בילוצ ןלאֿפענמוא רענייא זיא ,עדַאטס-ןסּפעש עדימ א יוװ

 ,ןכָאטשעצ ךיז טָאה ןעמ ,ךיז טימ עכעלטע ךָאנ טּפעלשענטימ רע טָאה שינ

 רענייק רָאנ ,ןטערטעגוצ ,ןטערטעג ,ןעננאנעג רעטייוו זיא ;עמ ןוא ןסירעצ

 טליּפעג טָאה ןעמ לייוו ,טייקליטש יד ןרעטשעצ וצ טגנַאװעג טשינ טָאה

 -צניפ יד טגייוושרַאפ סע יוװ ,ןגייווש ףרַאד ןעמ זַא ,טסווועג ןוא הנכס יד

 ...ליצ רעזנוא ,דוס ןשינַאזיטרַאּפ םעד -- טניירּפ רעזנוא --- טכַאנ ערעט

 קידנטכַארט גנַאל טשינ .סנטילש עכעלטע ןרָאֿפעגײברַאֿפ ןענעז סע
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 טריֿפעגנָא זיא סָאװ ,ןטילש ַא ףיוא טצנַאטעגֿפױרַא ַאשימ ןוא ךיא בָאה

 -לָאק .דאירטָא רעזנוא ןוֿפ "ךוינָאק , םעד ,אקלָאק םעניילק ןכרוד ןרָאװעג

 יו ,לדרעֿפ סָאד ןוא טנעה יד ןיא סעצייל יד קידנטלַאה ןֿפָאלשעג זיא ַאק

 ערעדנַא יד טירט ייב טירט ןעגנַאנעגכָאנ זיא ,לדרעֿפ שינַאזיטרַאּפ ַא

 טלמירדעג ךעלסיב וצ ןיילַא ןוא ןרעיוא יד ןזָאלענּפָארַא טָאה ,סנטילש

 .טייקדימ ןוֿפ

 ךיא בָאה ,טגערֿפעג ךימ טָאה ַאשימ סָאװ ,םעד ןיא קידנסעגראפ

 : לדרעֿפ עטרעגנוהע;סיוא ,עמערָא סָאד טכַארטַאב

 -רַאֿפ ייז יוװ ,דרעֿפ עשינאזיטרַאּפ יד ,זנוא ןעניד-ייז יירטעג יו --

 ,ןיילא ןעוועריק ןוא ייז ןסייוו ךעלענעוו עמורק עלַא ,זנוא ןיוש ןעייטש

 ייז ןוא ןיירא דלאוו ןיא קידנרָאֿפנירַא ,ןֿפָאלשנייא לָאמ -ס א טסנעק

 ףיט יו ןוא טייוו יו ןייז געמ'ס ,םייהַא ןלעטשּפָא ןייֵלַא ןיוש ךיד ןלעוו

 ..ורלאוו ןיא

 -קוש רדְאיּפ ןעמָאנ ןטימ ןאזיטרַאּפ ַא ,ןיזורנ ַא רענייא ,עקַאט סָאה

 יױזַא יוװ ,רענָא ןעיורג ןייז טימ ןכָאװ עננַאל טעברַאעגניירַא יליווקשאר

 -ענג םייב טנרעלענסיוא םיא ןוא טכַאלש ַא ןיא ןפלַאהרַאֿפ ךיז ףרַאד רע

 רעד ...טרוכישענַיַא יו ,ןניוב ןוֿפ ?ייֿפ ןֿפול וצ -- יצמ עינ -- :יירש

 : טרָאװ סָאד זוא ןאטענ עבלעז סָאד ךיוא רענאזיטרַאּפ ערעדַיַא ןבָאה ךָאנ

 ייז ןא ,קערש ַאזַא ןרָאװענ דרעפ יד רַאֿפ וליפא זיא -- יצמעינ --

 -וייט יו רעמייב ענעֿפרָאװעגנָא ןוא ןעלצרָאװ עכיוה רעביא ןעננירּפש

 ר

 ,?ד-עֿפ ןרַאד ןוֿפ עווירנ רעד ףיוא טניילעצ ךיז ןבָאה ךעלעיינש עני

 .ןַאשימ ןוא רימ ףיוא ןוא אקלָאק ןקידנֿפָאלש םעד ףיוא

 -וצ גנאפ טשינ טָאה סָאװ ,עטכישעג א טנַאמרעד ךיז טָאה רימ

 "ןטעברַאַאב , ןעמוקעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ עּפורג עניילק ַא .טריסַאּפ קיר

 :ײשרַאֿפ ,בוט לכ טימ ןרוֿפ יד טליֿפעגנָא ןבָאה רימ .ףרָאד ךעלטנייֿפ א

 רימ ,םישובלמ ןוא לעמ ןסייו ,תומהב עקידעבעל ןוא ןשיײלֿפ ענעד

 םיא טרָא ןֿפיוא ןוא קינָאה םעד ןקָאטשניב ןוֿפ טעּפארדעגסיורא ןבָאה

 .ןסענענ

 ןענעז ןֿפיױה 2 ר יד ןיא ,טכַאנ ףוס דלַאב ןעוועג ןיוש זיא סע

 ַא טעּפירקסעצ ץעגרע ךיז טָאה גנילצולּפ .סנטָאש ערעטצניפ ןנעלעג או

 !ן



 ןײטשטַאגַארג לאיחי

 -עקַאנ בלַאה ַא ךַאמלעטס רעמערָא רעד ןֿפָאלענוצ זנוא וצ זיא סע ,ריט

 ,טַאהעג ארומ טָאה רע עכלעוו רַאֿפ ,םינכש יד זַא ,קידנליוו טשינ ןוא רעט

 ןנוא ןוא דרע רעד ףיוא ןניוצענסיוא ךיז רע טָאה ןקרעמַאב םיא ןלָאז

 ::טעבעג

 -אד ךרוד טשינ טרָאֿפ ,(רעדניק ,ךעלעבייט) ,ַאטַאיבער ,יקישטבולָאג --

 ןלעוװ ייז זַא ,ןייז ןעק סע ,ישטיוועצַאוװיא ןיא ןטכענ טרעהעג סעּפע ,ןענ

 ייז .ישטיװעינַאמָאד -רוד רעסעב טרָאֿפ ,ךייא ףיוא ןעוועטאשט ץענרע ָאד

 ..:רערעכיז ןייז טעוװ ריא ןוא ןטכיר טשינ ךיז ןלעװ

 לסיב ַא טַאהעג ...רענאזיטרַאּפ ףניֿפ ןעוועג רימ ןענעז לכה ךסב ןוא

 רימ ןבָאה ,עטכעלש ןייק טשינ ןעוועג זיא ננומיטש יד ,ןעקנורטעגסיוא

 : .,.השעמ רעשיכַאמלעטס רעד ןוֿפ טכַאלעגסיוא ךיז

 ...טַאהעג ראֿפרעד רימ ןבָאה ,ונ

 רימ ןענעז ,ןעייסָאש עכעלטע ןטינשעצ טָאה סָאװ ,קירב רעד ראֿפ

 ךעלעמַאּפ ןייֵלַא ןענעז ןוא סיױרָאֿפ דרעֿפ יד טזָאלענ ,סנגָאװ יד ןוֿפ ּפָארַא

 -עג ?סיב ַא טָאה ץרַאה סָאד .ןטַאנַארג יד טיירג ןטלַאהעג ,ןכָארקעגכָאנ

 ןוֿפ עינָאס זנוא טימ זיא ןעוועג רָאנ ,עּפורג עניילק ַא טרָאֿפ ,טעקכָאיט

 טשינ ,רעייפ ַא -- עקנַאזיטרַאּפ ַא ,?דיימ שידיי גנוי א ,שטיוועצאוויא

 "אבַאב ַאיַאקסיָארעג, ןבענענ ןעמָאנ ַא דלאוו ןיא ריא ;עמ טָאה טסיזמוא

 : ןגירשעג ן'א סיױרָאֿפ טּפעלשעג רדסכ זנוא טָאה יז טָא .(יױרֿפ עשידלעה)

 ענעריויעצ ,ןָאט וצ טירט ַא ארומ .טייז ריא סָאװ רענעמ ןלזמילש ---

 ןעגנַאנעגכָאנ ריא ןענעז רימ ןוא סיורָאֿפ ןעננַאנעג זיא יז . . . רענַאזיטרַאּפ

 .ןעמַאמ רעד ךָאנ רעדניק עניילק יו

 ,רעכיז ןעוועג ןענעז רימ .ןעשענ טשינרָאנ עקַאט זיא קירב רעד ףהיוא

 ףיוא טצעזעגֿפיורא ךיז רימ ןבָאה ,רעבירַא ןעוועג ןיוש זיא ראֿפעג יד זַא

 ןעלנוֿפ טקעװענּפיוא ,ןירַא גָאטרַאֿפ ןלעקנוט ןיא ןעגנוזעג ,ךעלרוֿפ יד

 יֹוט רעקיגָאטרַאֿפ רעסיז רענדָאמ ַא טָאה ללח ןעיולב ןיא ןוא ףָאלש ןוֿפ

 .טשירֿפענּפָא ןוא טפירטענ

 ...גנילצולּפ ןוא

 ןֹוא ןיירַא דלאוו ןיא רָאֿפניירא םייב טרַאה ןעוועג ןיוש ןענעז רימ

 סױרַא בורג ַא ןופ ץעגרע .ןליוק טימ לנָאה ַא ןניּפשענסיױא טָאה דרע יד

 ןזיואב טשינ ןבָאה רימ ,רעיײֿפ רעכעלרעהֿפיױאמוא ןַא טישענ ךיז טָאה
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -עג ענושמ ,ררעֿפ ערעזנוא ...דנַאטשרעדיוװ ןוויטקעלָאק ןייק ןלעטש וצ

 ןוֿפ ןעננורּפשעג ןענעז רימ .ןטניוװ עזייב יו ,ןסירענ ךיז ןבָאה ,ענערָאװ

 -עג יענייא רעדעי טָאה ןנָאװ ןוא דרעֿפ ןוֿפ רעטנָאלּפ ןיא ןוא ןרוֿפ יד

 -בָארא ןעוועגנ טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,ןרָאק םוצ ,דלעֿפ-האובת םעד וצ ןניוצ

 .ללח ןקיגָאטרַאֿפ ןיא טעיָאוװעג ןוא טנָאיעגכָאנ זנוא ןבָאה ןליוק .ןעמונענ

 רימ זיב ,ןעננאלש יו ךיז טעזיױּפעג ,ךיוב ןֿפיױא ןכָארקעג ןענעז רימ

 זנוא טָאה ךאמלעטס רעד זכלעוו ןנעװ ,געוו םוצ ןנָאלשרעד דָיז ןבָאה

 .טגָאזעגנָא טאהעגנ

 רעמיַיּפ יד טשיוװענמורא ךיז רימ ןבָאה דלַאוװ נערב ןטייווצ םייב

 ךיוא ןוא דרע רעקיטש ןעננַאהעגכָאנ ןוא טּפעלקעג ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא

 . ..טולב טדעווילגרַאֿפ טימ טיוה עטלײשענּפָא רעקיטש

 -וז א ...טרעכייררַאֿפ ןוא זָארג ןֿפיוא ןגיוצענסיוא ךיז ןבָאה רימ

 זנוא ייב טשיוװועגסיוא ,ןָאטעג לכיימש א זנוא וצ טָאה ןגרָאמירּפ רעקינ

 רָאנ יד ןוֿפ קערש יד ןבירטרַאֿפ ןוא ביוטש ,{וֿפ ןניוא עטערומשזרַאֿפ יד

 .טרעכעלענכרד זנוא ייב ןעוועג זיא ץלא .ןטונימ עטבעלענרעביא סָאװ

 רענדָאמ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא טעשטעלַאקעצ ןסקיב יד ,ןסָאשעצ ןעלטיה יד

 ןיא רעיינ א ,;אזיטרַאּפ ןייא טלעֿפענ ןצנַאנניא טָאה סע -- לאֿפוצ

 ןבילבענ זיא רע .סוֿפ ןיא ןֿפָארטעג טָאה ?יוק א ןכלעוו ,הנחמ רעזנוא

 .רעטעדַיוװװוראֿפ א ןרָאק ןיא ןניל

 רענַאזיטרַאּפ ףניֿפ .ןביילנ טיעקענ טשינ סָאד ךיז ןבָאה רימ ,ןיינ

 .--עג-ךישַאמ ,ןטַאמָאטיױוא ןוֿפ ןסָאשעג ןבָאה ןשטייד ליֿפ יוזא ,ןצנַאננ;יא

 ןרָאװעג טעגרהרעד טשינ זיא זנוא ןופ רענייא ןייק ןוא רעפרַאוװ-ןענימ ,רעוו

 ...טיוט ףיוא

 וצ ןעוועג טשינ זיא ריא ןיא ,ןעינָאס ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 זיא יז .ןסירעצ ןעוװעג זיא סקיב ריא .טייקנ:ָארטעצ םוש ןייק ןענעקרעד

 ןיא ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןסָאשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג

 -עצ ןעווענ ריא ייב ןרעטש רעד ןזיא טרָא ןייא ףיוא .טליצעג רדסכ ריא

 זיא סָאד זא ,טהנעטעג טָאה יז רעבָא ,טולב ןענורענ טָאה סע ,ןטינש

 ייב טָאה סָאװ ,זָאלג ןוֿפ רָאנ ,רעטילּפש-ענימ רעדָא ליוק ןייק ןוֿפ טשינ

 ,..דרע רעד ףיוא טעזיוּפעג טָאה יז תעב טיוה יד טצארעצ ריא

 רלַאװ רעניר רעד .רענַאל ןיא ןעגנַאנענקירוצ סוֿפוצ ןענעז רימ
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 ןײטשטַאנַארג לאיסחי

 דלאוו רעד ןוא ןעננוזעג ןב ,יוט ןקינָאטראֿפ טימ טקעמשעג טָאה

 ...ןעננוזענטימ זנוא טימ טָאה

 טרָאד ,סנטייוו רעד ןוֿפ .טלּפַאצעגֿפױא עלא רימ ןבָאה גנילצולּפ .ןוא

 -נוא ןוֿפ ענייא ןעזרעד רימ ןבָאה ,טכיילגעגסיוא ךיז טָאה ;עװ רעד ווו

 עכעלטע רוֿפ רעד ףיוא ןֿפָארטענ ןוא ןפָאלענוצ ןענעז רימ .ןרוֿפ ערעז

 ,רענניצ עטרַאטשראֿפ ,עטקעטשעגסיורַא טימ 1 ענעסָאשרעד

 טָאה סע ,ןנָאװ םעד טּפעלשע; טָאה דרעֿפ סָאד ןוא ןעגנַאנעג ןענעז רימ

 טנעקרעד זנוא טָאה סע זא ,ןַיוװושעג זטלָאװ רימ רעבָא ,טעּפאסעג רעווש

 -ענּפָא ןוא טעוװעטארעג ןעמאזוצ ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ןדירֿפוצ זיא ןוא

 ןבָאה רימ .רענ;אל םוצ זיב ןעננאגרעד טשינ רעבָא זיא דרעֿפ סָאד .ןענוֿפ

 -ךסכ טָאה טולב סָאד ןענַאװ ןוֿפ דנוו ענעּפָא יִד טקרעמַאב טשינרַא

 ןגָאװ םעד טרעקענמוא טָאה ,ןלַאפעגרעדינַא זיא סע .דרע רעד וצ ןענורעג

 -וצ ייז ןוא סיפ יד טעשטרוקעגנייא סע טָאה ,ןדנובעגפיוא סע ןבָאה רימ ןעוו

 רעד וצ טקוקענוצ א רימ .טססונעג טָאה סע .ןניוצענסיוא קיה

 יד ןוֿפ ןרערט ןענורעג ןעלעז זנוא ןוֿפ עכעלטע ייב ןוא דרעֿפ ןוֿפ הסיסג

 -עג טיירב טָאה סע 5 ,ענר עטצעל יד ןעוועג סיוא טזייוו זיא סע .ןנ

 רַאפ ןופ .טרעווילנרַאפ ןבילבעג זיא קעלפ רעצרַאווש רעד ןוא גיוא ןַא טנפע

 ךיז טָאה דרעפ סָאד ,םיוש רעסייוו ךיז טשטעװקענסיױרַא טָאה ליומ ןטכַאמ

 ..,טייז א ןָא ּפָאק םעד טיירדראפ ןוא ףיורא סיפ יד טימ טיירדענרעביא
: 

 ט ַײז 0

 בר

 ,טכַאלש רעד ןוֿפ ;נוטראוורעד ןיא ,ןטילש ןֿפױא ןַאשימ טימ קידַיניל

 ,סָאד ןורכז ןֿפױא ןעמוקעג רימ ןיא ,:עמוקרָאפ טּפראדעג טָאה עכלעוו

 : עטכישענ רעקיטמלָאמעד רעד ךָאנ טכארטענ בָאה ךיא סָאװ

 -רַאּפ ערעזנוא ףמַאק ןיא זנוא ןטײלנַאב עיצקַא רעדעי ןיא טעמכ

 -וז ןוֿפ סיורא לָאמטּפָא זנוא טעוװעטאר טייקנילּפ רעייז .דרעפ עשינאזימ

 ,טכַאלש רעסיורנ ַא ןופ םוא דיז ןרעק רימ :טּפערט סע ןוא ,טיוט ןרעכ

 ןעמענוצּפָארַא ייז ךיז ןעימַאב רימ .רענַאזיטרַאּפ עטיוט ןַארַאפ ןענעז סע

 -ורב ןיא דַארַאּפ טימ ייז ןבָאר;ַאב ,דלַאו ןיא טימ ייז ןעמענ ,דלעּפ ןוֿפ

 ןענָאמרעד ייבראפ טרָאד ראי ןעיינ רימ ןעוו קידנעטש ןוא רבק-רעד

 .ייז רימ

 ? ךרעֿפ ערעזנוא ןוא
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 ןבעל טלָאהעג בָשה ךיא

 ייז ןניפ ןטייצ עגנַאל ,ן;עװ ןוא רעדלעֿפ יד ףיוא ןגיל ןביילב ייז

 ךיז ןלעטש ,שיילפ סָאד סיוא ןּפוצ לנייֿפ ,רעכייב ענעסירעגֿפיוא טימ יוזא

 -עג ןטלָאװ ייז יוװ ,ןרעשטיווצ ןוא סיפ יד ןופ ץכעווָאקענ ןפיוא קעװַא

 ןוא גָאטיײב םורא ןעיור ןגילֿפ . . . גייווצ א רעדָא ןעמיוק א ףיוא ןענַאטש

 ;ָאט םענעסעגרַאֿפ ַא ןיא זיב ,דייוועגניא סָאד סױרַא ;סעדֿפ ףלעוו ,טכַאנייב

 ייז טסרַאש ,ןרעגלַאװמורא ךיז רענייב עכעלטע רעדָא ןייב ַא וטסֿפערט

 ...רעמ טשינרָאנ ןוא געוװ ןוֿפ קעװַא

 טימ ןלָאצַאב ןוא טיוט ןוֿפ זנוא ייז ןעװעטַאּר לָאמ ?ֿפיװ ןוא

 ,ןַאּפשענ ןופ ןֿפױלקעװַא טשינ ןענעק ייז ?ייוו ,ראֿפרעד רֶאָי ןבעל רעייז

 ... ?ָּארא ןגָאװ ןוֿפ רימ יו

 -רַאּפ יד ,ןֿפָאלשעג ןיא ןטילש רעזנוא ןבירטעג טָאה סָאװ ,ַאקלָאק

 -עלשראֿפ דלַאװ םעד טָאה טכַאנ יד .טלמירדע: קידנעיינ ןבָאה רענַאזיט

 -גַאגעג ךיוא ןענעז סנטילש ערעזנוא טּפעלשע; ןבָאה סָאװ דרעֿפ יד ,טרעּפ

 . . .טירט עקירעֿפעלש טימ ןעג

 וצ טעילוטענ ךיז טעמכ ,ןאשימ וצ רעטנענ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא

 -נכַאװ ,עיולב ענייז יו ,רעמ ןעזענ טשינ סיורא קילשַאב ןוֿפ ןוא םיא

 .ןגיוא עקיד

 רָאּפ ַא ,רעֿפטנע ןַא קידלוש םיא ןיב ךיא זא ,טסווועג טונ בָאה ךיא

 ןבייהֹוצנֶא ןצרַאה ןֿפױוא ןעוועג טשינ סעּפע דימ ןיא סע רָאָי ,רעפרעוו

 ןקיצנייא ןיימ --- םיא ןוֿפ ןטכארט טלָאװעג טשרעביל בָאה ךיא ,;דער

 .רענַאזיטרַאּפ ליפ יוזא ןשיווצ דלאוו ןיא טנוירֿפ

 -רעד קידנעטשרעץרַאה סָאד ןענעֿפע רימ ראֿפ קידנעטש טגעלֿפ רע .ָאי

 ןוא םַאטשּפָא ןייז ןגעוו טדערעג טֿפָא רימ טימ טָאה רע .ךיז ןגעװ ןלייצ

 טשינ טָאה רע עכלעוו ןגעוו ,ןכַאז ךס ַא ןייז ריבסמ םיא לָאז ךיא טלָאװעג

 ןַא ,טלייצרעד לָאמנייא טשינ רימ טָאה רע .הנשה עטסדנימ יד טאהעג

 ןֿפוא םושב טָאה רעכלעוו ,דעטָאּפ םעד טנעקעג טשינ יו טעמכ טָאה רע

 טעברַאעג ןוא הביבס רעשיפרָאד רעד ןיא ןסַאּפנײרַא ךיז טנעקעג טשינ

 .טָאטש ןיא ןרָאי עלא

 זיא סָאװ ? רע זיא רעו -- :טגערֿפעג דיז רע טָאה לָאמנייא טשינ

 ? דיי ַא ןיא רענייז עטַאט רעד זַא ,סע טסייה סָאװ ןוא ? רע

 .טנעוו יד ףיוא רעדליב ךס א ןעננַאהעג ןענעז ייז ייב בוטש ןיא
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 -ייא .סעדייז עדייב ענייז ןוֿפ ןטערטרָאּפ עסיורג ייווצ --- ערעדנא ןשיווצ

 עטמעקענסיוא טשינ עגנַאל ַא ןנָאדטעג טָאה עטַאט סרעטָאֿפ םעד ,רענ

 טיפ ןוא דרָאב ַא טימ ךיוא עדייז רעטייווצ רעד ןוא סעצנָאװ ןָא ,דרָאב

 ,םיא ןוא רעביאנגעק ןעגנַאהעג ןענעז ייז .סעצנָאוו עטיײרדענֿפױרַא ,עננַאל

 טשינ ןקילב יד טימ ךיז ןליוו ייז זא ,טכַאדענ קידנעטש ךיז טָאה ,ןאשימ

 ךיז טָאה רע רערעמ סָאוװ ןוא ערעדנא ןצנַאגניא עקאט ןענעז ייז זא ,ןֿפערט

 ןייז ןעמוקַאב ביל רע טָאה רעמ ץלא ,רעטָאֿפ סנטַאט ןיא טקוקעגנייא

 .בֹוטש ןיא ךיז ייב ןעזענ ןטלעז ױזַא טָאה רע ןכלעוו ,ןטַאט םענעגייא

 םענייא ןיא זןא ,טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ןאשימ ןנעוװו קידנטכארט

 רַאֿפ לאדעמ א טימ טריצַאב ךעלט;ֿפע םיא טָאה ןעמ יוװ ,םעדכָאנ ,גָאט ַא

 :טגָאזעג רימ וצ ןוא טכוזעגּפָא ךימ רע טָאה ,ןטסנידראֿפ ענייז

 -סיוא ערעייז טשינ ?יוװ ךיא ,ןלאדעמ ערעייז ?חומ ייז ןיב ךיא ---

 ,..:ןריי וצ ןטלָאװ ייז !עװ ,ןעננונעכייצ

 טשינ טלָאמעד םיא בָאה ךיא .טקידנעעג טשינ ץַאז םעד טָאה רע ןוא

 ןטכַארט ךָאנ ףרַאד סע סָאװ ןוא ןגָאז וצ טניימ רע סָאװ ,ןנערֿפ טלָאװעג

 . ..ןאזיטרַאּפ רעשידיי ַא
 א

 א 6

 יד הומ ןיימ ןיא ןסירעגרעביא לָאמַאטימ ַאשימ טָאה ,ּפיל יֿפ ---

 זנוא טעװ ןעמ -- גָאז -- ? טשינ וטסרעּפטנע סָאװראפ -- תובשחמ

 -סיוא רעיינ ַא ןיא טשינ ביילג'כ . . . סעּפע . ..טשיִנ יצ ,טנייה ןתיממרעד

 ? אה .. .ןבעל םייב ונשעכייצ

 זופ קידנעייטשרַאּפ טשינ ,ןגָאז וצ סָאו םיא טסווװועג טשינ בָאה ךיא !

 -רעד טלָאװעג טשינ םיא ןוא ליֿפענרָאֿפ ַאזַא םיא וצ ךיז טמענ סע ןענַאװ

 עיצַארעּפָא ןַא ףיוא ןײנוצסיױרַא ךיז טיירנ ךיא ןעוו קידנעטש זַא ,ןלייצ

 .ט7נ ןיימ ייב ךיז ךיא נערפ

 -|צ טשינ רעמ ןיוש ךיא םוק ? טנייה לָאמ עטצעל סָאד עקַאט ---

 טרָא ןבענּפָא רימ טעװ ןעמ רעדָא .,ןניל דלעֿפ ןיא ןביילב ךיא לעװ ? קיר

 ; . רבק רעהירב ןיא

 -ענ קידנעטש ךיז ךיא בָאה ?לָאמ סָאד טשינ ךָאנ רשֿפא ןוא ---

 ךיוא דשֿפא ןייֵלַא ,..ןוא ןכַאמ טיוט םעד ןשטייד רָאֹּפ ַא ךָאנ ,ןטעב

 ... ךָארב רעייז ןבעלרעד ...?ןבעלרעביא
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 ,טכַארטעג ךיא בָאה ? ןסיוו ַאשימ וליֿפא סע ףרַאד סָאװ וצ רָאנ --

 ןוא ןשטייד ןדרָאמ וצ טכוזעג רימ ןבָאה עלַא .'בעל ךיז טליוו ןעמעלַא

 ןוא סעיניל-ןַאב יד ףיוא ןגעלענּפָא טכענ יד ןיא ןענעז רימ .ןטכינרַאֿפ ייז

 זָאנ רעד רעטנוא ייז ןכָארקענ ,ןענַאלַאשע ערעייז ףיֹוא ?טעװעטַאשטעג,

 םיוס .רעד .ןקירב ןסירענֿפױא ,ןענָאזינדַאנ ערעייז טנערבענ ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל סָאד .רימ ןבָאה ךָאד ןוא זנוא ףיוא טרעיולעג טָאה

 טלָאװעג טשינ ,טנעה יד ןוֿפ טשטילנענסיורא טָא ,טָא לָאמ רעטנזיוט

 ...ןעוװעג זנוא סע זיא רעייט יוזא ,ןרילרַאֿפ

 טָאה ,טהירעפָא ןבָאה רימ ווו ,סרעטעמאליק רעקילדנ:עצ יד ףיוא

 זַא ,נָאט ןייק ןעוועג טשינ ,םיֿפונ עשיַ;אזיטרַאּפ ןעננולשעננייא דרע יד

 -יא ץעגרע געוו ןֿפיוא טשינ ןלָאז רימ זא ,ןברק ןייק ןבעג טשינ ןלָאז רימ

 -ַאטשענ טשינ לָאמנייק ןענעז ךעלדייב ערעזנוא שטָאכ ,ןטיוט ַא ןזָאלרעב

 זוא קיליוויירֿפ רעוו ,ןשטנעמ עשירֿפ ןעמוקעג רדסכ ןענעז סע .קידייל ןענ

 יד טריזיליבָאמ ןיילַא ןבָאה רימ .חוכ טימ ןעמונעג ןבָאה ןיילַא רימ ןעמעוו

 יװ ךיז וצ ןריפוצקעווװא טייר:;ענ ךיז טָאה אנוש רעד עכלעוו ,םננוי

 ןעוועג ןטלָאװ ":טידנַאב-דלַאוװ יד , רימ רָאנ ,ייז טשינ ךיילנ ...טכענּק

 ,..הטש ןקימורא םעד ןוֿפ םיתב ילעב יד

 ןיוש ָאטשינ .. זנוא ןוֿפ נונעג ןיוש ןלעֿפ סע ...השקשינ רעבָא

 רימ ייב עקַאט ןיוש טלַאה סע ןוא דעמינּפ עטנַאקַאב עטלַא ןייק טעמכ

 .. .ןַאשימ ןוא

 טָאה רע ןכלעוו ,למיה םוצ טקוקעג אשימ טָאה סיױרַא קילשַאב ןוֿפ

 םעד טּפעלשרַאפ ןבָאה ןטניוו ןעוו ,טייצ וצ טייצ ןופ .ןעז טנעקענ טשינ

 -טג ןעִיעז סָאװ ,סנקלָאװ עיורג ןעזרעד ךיז ןבָאה ,טייוו ץענרע ביוטש-יינש

 .רעכעלייל עקיצומש ,ענעזָאלבעגנָא יוװ ,רעמייב יד רעביא ןעגנָאה

 ויא ןטילש רעד .טלעק ןוֿפ טרעביֿפ ַאשימ זא ,טכאדענ ךיז טָאה רימ

 םעד טרעקעג רדסכ טָאה דרעֿפ סָאד ,יינש ןקישטילג ןּפיוא ןֿפָאלעג טכייל

 -ַאסַאּפ יד ןטכַארטַאב וצ טַאהעג העדב טלָאװ סע יוװ ,קירוצ ףיוא ּפָאק

 .ןריפ וצ דובכ םעד טָאה סע עכלעוו ,ןרישז

 סָאד ןסירעגרעביא גנילצולּפ ַאשימ טָאה ?ּפיליֿפ ,טסייטשראפ ---

 ,טייוו טשינ זיא ;ימלע תיב ןשינאזיטרַאּפ רעזנוא וצ רענַאל ןוֿפ ןגייווש

 טשינ וליֿפא ךיז ןלעטש ןוא ייבראֿפ טרָאד רימ ןעייג גָאט ןיא לָאמ ןעצ
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 2 א יע א טי טשעט עמ עב אטען אט יי טאנק ר טי

 יד ףיוא ךעלעמייב עגנוי ןצנַאלפ רימ .קילג רעזנוא -- ןסעגרַאּפ רימ .ּפֶא
 רעייז ןעיצ ייז ,ןסקאוועצ ןייֿפ ץנַאנ טרָאד ןיוש ךיז ןבָאה ךס ַא ,םירבק
 ,ןייז ןעק ? טסרעה ...םיֿפוג עשינאזיטרַאּפ יד ןוֿפ ,סיוא טזייוו ,טֿפאז

 יד טימ ןוא ןרעטעלבעצ ךיז םיױב-עַיסָאס ַא טעװ זנוא רעביא ךיוא זַא

 רע ןוא ןלױֿפעצ ןלעװ רימ . ..רענייב ערעזנוא ןיא ןכירקניירא ןעלצרָאוװ

 .. .. םַאטש ןוֿפ ןקַאהּפָא םיא ךיוא טעװ ןעמ זיב ,ןרעװ רעטלע ,ןסקַאװ טעוו

 טשינ ןוא אשימ רימ וצ טדער סָאד זא ,טביילגעג טשינ בָאה ךיא

 עקידהרוחש-הרמ עכלעזא םיא וצ ךיז ןעמענ סע ןענאוו ןוֿפ ;ענַאטשדאפ

 .ןעקנַארעג

 וַא ,ץיה אזַא טימ טדערעצ ךיז רע טָאה -- המחלמ יד ץְלַא ןוא --

 -נעמ ?יֿפ יוזא --- ,רימ ףיוא םעטָא ןעמערַאװ ןייז טליֿפעג שזַא בָאה ךיא

 רעטבילעג רעד ןוֿפ ,ףרָאד ןוֿפ ,טָאטש ןוֿפ ,ןבעל ןוֿפ קעווא יז טּפעלש ןשט

 ,םעיעטערטעצ א ןניל ךיד המחלמ יד טזָאל ווװ ץעגרע .םייה רעד ןוֿפ ןוא

 ןניק וצ הכוז ןיוש טזיב וד זא ןוא רעדלעֿפ עדמערֿפ ףיוא טייב א ןיא

 ;: סקילה אסאד זיא ;רבק א ןוא

 שעּפילכעג ןרעדט טימ ַאשימ טָאה -- ךעבענ עמַאמ עמערָא ןיימ ---

 סייוו רעוו ,עניימ עטבילענ יד ,ַאיסורַאמ .רימ ףיוא גנַאל ןיוש טנייוו יז --

 טאה רשפא רעדָא ? ןבילבענ יירטענ רימ יז ןיא יצ ? ךָאנ טבעל יז יצ

 ? רוטּפ ןוא טַאהעג הנותח ןיוש יז

 ךיוא ךימ ןבָאה עילימַאֿפ רענענייא רעד ּוצ ןטנעמיטנעס סאשימ

 ךיא סָאװ ,ןגָאז םיא םלקַאװעג ךיז בָאה ךיא ..,טנָאמ-עד סעּפע ןיא

 ןרערט טזָאל סָאװ ,עמַאמ ַא טָאה ןעמ ןעוו ,תונאד ענייז ןגעוו טכַארט

 ...רכיק ריא ךאנ

 ןרָאװענ ןטָאשראֿפ ןענעז ןרערט סעמַאמ ןיימ זא ,טסווועג בָאה ךיא

 . ...םעמאמ רעד זיולב טשינ ןוא ,ןֿפרָאװעגניירא יז טָאה ןעמ ווו ,בורנ ןיא

 : ןֿפורע;ּפָא -יז ןוא ןטלַאהנייא גנַאל טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא

 ראֿפרעד ,ריד ףיוא טנייה טנייוו יז .טבעל עמַאמ ןייד ! ַאשימ --

 ריז ןעמעוו טימ ןבָאה ,ןרעוװ טיירֿפַאב ןלעוו רימ ןעוו ,רעטעּפש יז טעוו

 לעװ ןעמעוו ? דיי א ןייז טעוו ווו ? ןענעק טעװ רע ,ךימ רעבָא ,ןעיײרֿפ וצ

 רעד ףיוא ןדניצִיִא ךיז ןעק יז ,ןערב ןטימ ןיא זיא המחלמ יד ? ןבָאה ךיא

 ןוא ןדיי עלַא ןענענרהסיוא ןשטייד יד ןלעװו טעטש יד ןיא ,טלעוו רעצנַאג
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 ַא ...ליוק רעשינאזיטרַאּפ דעד ןוֿפ ןעמוקמוא ייז ןלעוװו רעדלעוו יד ןיא

 -ראֿפ רעדרעמ קינייװ ןענעז ? ןדיי ןגעק דלַאװ ןיא ָאד זיא המחלמ עניילק

 ? ןיילַא זנוא ןשיווצ ןַא

 .ןגיוא עטנֿפעעצ רֶאּפ ַא רימ-ףיוא טלעטשעגנָא טָאה ַאשימ

 ? אשימ ,רימ ףיוא יוזא וטסקיק סָאװ --

 -סיוא העש רעבלַאה ןייא ןיא ןענעז עװַאלבָא רעסיורג רעד ןיא --

 עגנוי ןוא ערעטלע ,תושֿפנ עשידיי קיצכעז ןוֿפ רעמ ןרָאװעג טעליוקעג

 ןעמעוו ךרוד טסווועג טשינ ןעד ןעמ טָאה -- ,רעדניק ןוא ןעורֿפ ,ןשטנעמ

 יוא ןשטייד יד ןבָאה ןענַאװ ןוּפ לייוו ? ןרָאװעג טריריּפסניא זיא סָאד

 טסעומשעג טשינ ןעד ןעמ טָאה ? ;עוװעג ןענעז ןדיי יד ווו ,טסווועג יונעג

 ןשטייד יד טָאה ןעמ זא ? ענענייא ןופ טמאטש סָאד זא ,ךיז ןשיווצ

 ! ? טרָא םענעויוועגנָא םעד ףיוא ןעגנַאנעג ךיילנ ןענעז ייז ןוא ןסיוו טזָאלעג

 טלָאמעד רימ ןבָאה סָאװ ,ןעמוקעגנרָאפ זיא לאֿפנָא רעד :עװ ןוא --

 ןשטייד יד זיב טראוועג טשינ רימ ןבָאה ?יירעסיש יד קידנרעה ןָאטעג

 וענעז טייצ לקיטש רָאּפש ַא ? ןדיי יד רעביא טעברא רעייז ןריֿפסיוא ןלעװו

 ןעמעוו ןוא ווו ,יונענ קידנסיוו ןוא בַאטש םורא טלמַאזראפ ןעוועג רימ

 ןוא ןסַאּפמָאק יד ףיוא טקוקעג ןרידנאמָאק יד ןבָאה ,ןלַאֿפַאב ןיא ןעמ

 סע ןעוו טשרע ."טנעקשַאט ןייק ןירַא ןענעז ןשטייד יד, :טלציווענ ךיז

 טריסַאּפ טָאה טע סָאװ ,ןָאט קוק ַא ןרָאֿפעג רימ ןעיעז ,ןרָאוװעג ליטש זיא

 יד .לדיימ שידיי ןסָאשרעד ַא יינש ןפיוא ןניל ןפָארטענ רעגַאל ןבענ ןוא

 יד ,ןכָאטשענסיױא ןגיוא יד ,טיירדענסיוא ריא ייב ןעווענ ןענעז טנעה

 -לַאהַאב ןייק טשינ טימ טָאה קַאיריביס ַאשיר; ןוא ןסירענּפָארַא רעדיילק

 :ןבענעג גָאז א לכיימש םענעט

 עלעיטַאירּפעינ 'ס עיברָאב 'וו ַאקיארעג ַאלבינַאּפ ,ַאיבעט טָאװ --

 טימ טכַאלש ןיא ןעמוקעגמוא דיד זיא טָא) ! ַאשוד איַאקסיערוװעי ---

 -ַאװיא ןאוויא ןוא וװָאלדרעװפ ןוא .(שֿפנ רעשידיי א -- ןידלעה א אנוש

 סע זא ,ןטלַאהעגרעטנוא רעטכעלעג סָאד ןבָאה םורא ךס א ןוא שטיוװָאנ

 ...לַאװ ןטייוו ןיא ןעננולקעג שזַא טָאה

 -נדער טציהעצ רעמ ךָאנ ךיז ךיא בָאה -- ַאשימ ,טשינ ןעד וטסייוו ---

 טשינ עּפורג עשידיי יד טָאה ןסקיב ,עשיטייל ייווצ ןייק זא --- םיא וצ קיד

 ,עּפורג רעזנוא ,ןיילַא ריִמ יו ,ערעדנַא ןייק טשינ זא ןוא טנַאמראפ

 ןש)

-+ 
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 יז ןוא ןעמונענוצ רעוועג עצנַאג סָאד ייז ייב טָאה ,"יקסווָאסָאקָאר , ג"א

 : ? רקֿפה ףיוא טזָאלעג

 -יוו ןיא רעקא ןא יװ יינש ןיא ןטינשעג ךיז טָאה ןטילש רעזנוא

 ץעגרע ןבָאה םירזח עדליוו .טָאכעעג קידנלמוט טָאה דלאוו רעד .דרע רעכ

 -עניא ןיימ ,טאהעג טשינ ָאכע ןייק טָאה לוק ןיימ ןזיולב ,טעיאוװעג טייוו

 .ןעגנולקענּפָא טשינ ץענרע ןיא טָאה יירשעגנ רעטסקינייװ

 טשינ טָאה ךימ ןוא קילשַאב ןיא ןאשימ טדערעגניירא גנַאל בָאה ךיא

 טבארט רעדָא טּפָאלש רע יצ טשינ רעדָא ךימ טרעה רע יצ טריסערעטניא

 .יירט ןבילבענ ךָאנ םיא ןיא עיסורַאמ יצ ,םעד ןגעוו

 רעד רָאנ ,סעטסוק יד ןיא ןעגנַאנעג ןריולראֿפ ןענעז ןהעש-טכַאנ יד

 .ןעמוקעג טשינ ץְלַא זיא גָאט

 -ץנ טשינ רענַיײיק .טאה ? יא טימ5 טהערעג גנַאל ךיא" בָאה

 ןוֿפ רעטרעוװ עניימ ןנַָארטעצ טשינ טניוו רעד טָאה ? דייר עניימ טרעה

 ןאשימ וצ יװ רעמ טדערענ טשינ םענייק וצ ךָאד בָאה ךיא .ָאי ? ןייַּפ

 ךיז טָאה לוק ןיימ זא ,ןגירשענ בָאה ךיא זא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןוא

 בָאה ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,טאהעג ארומ בָאה ךיא .?ללח ןיא ;סירענ טייוו

 םעד ןאשירג וצ ,ןווָאלדרעװפ וצ ןרעוו {נָארטרַאֿפ טעוו ןאשימ וצ טדערענ

 ןכַאל ןלעװ עֶלַא ייז ןוא ...,ןייֵלַא רידנַאמָאק םוצ רָאג רעדָא ,קאירביס

 .ןייּפ ןיימ ;וֿפ ןבָאה האנה ןוא

 -ענסיורא שיַ;ירעטצניּפ רעד ןיא ןבָאה ךעלטניּפ-ןניוא ייווצ סאשימ

 םעד טלקַאשענּפָא ,טצעזענֿפיוא ךיז טָאה רע ,ךעלרעייֿפ יו טעקסאילב

 קידנעיצסיוא ןוא טַאלַאכ ןֿפיוא טניילעגנָא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,יינש

 טָאה סָאװ ,קילב ןדלימ ַאזַא רימ טזָאלענרעביא ןטילש ןֿפיוא קירוצ ךיז

 רימ טלָאװענ רע טָאה קילב ןטימ זא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .טמעראוורעד

 -עדָאלסיוא שינרעטיב עצנַאנ יד לָאז ךיא ,ןרעטש טשינ ךיז לָאז ךיא ,'גָאז

 .ןייּפ יד ןרעטכיילרַאֿפ רימ ןעק סָאד ביוא ,ןענ

2 

 טָאה ,ןצַאלּפוצסיױרא ןסירעג ךיז גנַאל יױזַא טָאה סָאװ ,ייוו רעד ןוא

 יד ןּפָאטשרַאפ וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ ןיוש יא סע .ןענורעגּפָא

 ןשיֵדיי םעד בילוצ םירוסי טימ טרעטייאעג רימ ןיא טָאה סָאװ ,דנווו
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןוא ןאשימ וצ רעטנענ טקורענוצ ךיז בָאה ךיא .דלַאװ ןיא םוקמוא

 : םיא ןיא טדערעגניירא

 טָאה סע סָאװ ,טשינ טסקנעדע; ? אשימ ? רָאג טסֿפָאלש וד ,סָאװ ---

 זעק רעוו דעבָא ,יײבראֿפ ןיוש זיא רָאי ?טרעפ יירד ? טריסַאּפ גָאט םענעי

 ? ןסענראֿפ ןעד סע

 יד נעוו םעד ןֿפָאלרַאֿפ רימ ןענעז ןגנרָאמירֿפ ןטלַאק םענעי ןיא

 -עטניה ןנעלענ ןענעז רימ .םייהַא טרעקענמוא ךיז ןבָאה עכלעוו ןשטייד

 א .ןעווענ ךעליירֿפ ןענעז ייז ,סנטייוורעד ןוֿפ ןעזענ ייז ןוא סעטסוק יד

 סיורא רימ ןענעז גנילצולּפ ןוא טעליוקע;סיוא ןדיי ליפ יוזא ? טייקיניילק

 -סיוא ,ןטכָאשעג ןוא ןשטייד יד טלגנירעגמרַא ,שינעטלעהַאב רעזנוא ןוֿפ

 -יז טָאה שטיוװעיאלָאקָאנ יאלָאקינ .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ?ּפיוװ ןסָאשעג

 סיֿפ יד ןשיוצ טשטעווקעצ םיא ןוא שטייד ַא םענייא ףיוא טצעזענֿפיודא

 -ענסיוא ןבָאה יוזא ,רעכוטשיט עסייוו ףיוא ןעמולב עטיור יו .טיוט ףיוא

 רימ וטסנעק רשֿפא רָאנ .יינש ןסייוו-קנאלב ןֿפיוא ןקעלפ-טולב יד ןװז

 רימ ןבָאה סָאװרַאֿפ ? ןָאטעג טשינ ךיילג סָאד !בָאה רימ סָאוװראּפ ןגָאז

 ןוא ? אה ? תושּפנ עשידיי קיצכעז ןענעגרהסיוא טזָאלעג ןוא טרַאװעג

 ,ןדיי קיצכעז יד ,ייז ןעוו ,טרַאענ רעַיאזיטרַאּפ ערעזנוא סע טלָאװ סָאװ

 .גירק םעד טבעלעגרעביא רשֿפא ןוא טבעלעג ןטלָאװ

 ןיימ זיולב טשינ קילֿפעצ ךיא זא ,קורדנייא םעד טַאהעג בָאה ְךיִא

 .ןאשימ טימרעד ךיוא קינייּפ ךיא רָאנ ,ןעגנונָאמרעד יד טימ המשנ

 טימ כָאה -ע ןוא טנַאה ןייז ףיוא ּפָאק םעד טנײלעגקעװַא בָאה ךיא

 .רָאה עַייימ טמעקעג רע;ניֿפ יד

 -ימ א ךָאנ ךיא בָאה -- ןעקנעדעג סע ףראד ןדייב זנוא ןוֿפ רענייא --

 .ןֿפורעגנָא רעדיוו ךיז ןנייווש טונ

 זַא ,עקַאט ךיא ליוװ סָאד ,-יא יוװ טקנוּפ ןעקנעדענ סע טזומ וד --

 ןשיוצ ןעמוקקירוצ ךָאנ ןוא ןבעלרעביא טעװ זנוא ןוֿפ דענייא ןעוו

 ַא יו רעמ טשינ רשֿפא זיא סע שטָאכ -- ןיירא טָאמש ַא ןיא ,ושט:עמ

 ,דלאוו ןיא טדיסַאּפ ןדיי טימ טָאה סע סָאװ ,ןלייצרעד רע לָאז -- םולח

 ...טננערבענמוא ןרָאװענ ןענעז ייז דניז עכלעוו ראּפ

 ,דרע'רעד ףיוא טניילעג ךיז טָאה ןוא רעטכידעג ןרָאװעג זיא יינש רעד
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 ןורכז ןיא ,טכַאנ טשינ ןוא נָאט טשינ ןעוועג זיא סע .טכיש ףיוא טכיש

 דימ עכלעוו ,ױרֿפ רעשידיי רעד טימ עטכישעג יד טשירֿפעגֿפיױא ךיז טָאה

 רעניַארקוא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןגרָאמירּפ םענעי קידנעמענ -- ןבָאה

 .ןטייק ןוא עטדימשעג א ןטילש א ףיוא ןגיל ןענוֿפע;ג -- ןשטייד טימ

 ,יױרֿפ יד ךיז טמענ סע ןענַאװ ןוֿפ רעניארקוא םעד טנערּפענ ןבָאה רימ

 ןעמוקענ יז ןיא סָאד ןא ,ןבענענ :ָאז ַא קידנטכַארט טשינ רע טָאה

 ייז טֿפראדעג ןוא רענַאל ןשידיי םעד היוא ןזייוונא דלאוו ןיא ייז טימ

 .דַאירטָא רעזנוא ןוֿפ בַאטש ןיא ןריֿפ ךיוא

 סעּפע ,טקוקעגרעביא רענאזיטרַאּפ ערעזנוא טלָאמעד ךיז ןבָאה ?ונ

 יד "טביוקנענ, ךָאד ףוסל ןוא ךעלביולנמוא ןעמוקענסיוא םסָאד ייז ןִיא

 .רעניַארקוא ןוֿפ דייר

 -ענ טשינ ןוא ןטילש ןֿפיױא ןנעלענ יױרֿפ יד זיא עטעקַאנ-בלַאה ַא

 -ךעליולב ןעוועג ןענעז סיֿפ עסעוורָאב עריא .ךיז טוט ריא םורַא סָאװ ,טסווו

 יז ןעֶמ טָאה רענאל ןיא קידנעמוקניירא .טסָארֿפ ןוֿפ ןלָאװשעננָא ,טיור

 .רעניארקוא ןוא ןשטייד יד טימ ןעמַאזוצ ?לדייב-טסערא ןיא טּפוטשעננײרַא

 -וצ ץלַא וצ ךַיז ןוא טניווועגייב בָאה ןייֵלַא ךיא ןכלעוו ,רעהרַאֿפ ןֿפיוא

 יז ןבָאה ןשטייד יד יױזַא יו טלייצרעד יז טָאה ,טרעהעגוצ ןוא ןעזעג

 -ידיי עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ יינש ןיא ןֿפָאלעג גנַאל זיא יז .טּפַאכעג

 יד רעדייא רעקנוב ןוֿפ ןֿפיױלוצסיורא ןעננולעג זיא סע עכלעוו ,:עיורֿפ עש

 טָאה יז ןעוו .ןטַאנַארג ןֿפרָאװעגניירא ןיהַא ןוא טקעדטנַא םיא ןבָאה ןשטייד

 ךיֹו ןוא יינש ןיא ןלאֿפענקעװַא יז ןיא ,ןֿפול רעמ טיַאקעג טשינ ןיוש

 -ענ ,ןפָאלעגוצ ייז ןענעז ,טקרעמַאב יז ןבָאה ןשטייד יד .טיוט טכַאמענ

 -סיוא ךיז םורא יוזא ןוא טצכערקעגנסיורא טָאה יז זיב ,טעּפָאקענ ,ןטערט

 .ןבעגעג

 ןסיהא טאה באטש רעד ...טביילנעגנ טשינ ריא טָאה ןעמ ...רָאנ

 -ענסיוא ייז ןוא עּפורג רענעי ןוֿפ ןדיי ענעבילבענ;בעל עכעלטע ןֿפורענ

 ןיזמוא םעד טרעלקעגֿפױא ןדיי יד ןבָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .טשראֿפ

 ןיוש זיא קעלאש טסייה עכלעוו ,ױרֿפ יד ?ייו ,?ובלב ןכעלרעדיוש ןוֿפ

 שזדָאל ןיא רעכַאמרענייז ַא ןעוועג זיא ןַאמ ריא ,דלַאװ ןיא רָאי ַא דלאב

 ןגעלעג זיא עכלעוו ,לדיימ סָאד זַא ןוא ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא זיא ןוא

 ךיא יוװ ערעדנַא ןייק טשינ עקַאט זַיא ,סרעקנוב יד ןבענ ענעסָאשרעד א
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 זקעטש םעַירעצליה ,ןכַאֿפניא ןא טימ טכַאװעגנ טָאה עכלעוו ,רעטכָאט

 ..טנאה הא

 -עג יז ןעמ טָאה תעל תעמ ייווצ . .. ןֿפלָאהעג טשיִנ טָאה סָאד דיוא

 רעניַארקוא יד טימ ןעמַאזוצ טקיניײיּפעג ןוא טשרָאֿפעג ,טסערַא ןיא ןטלַאה

 . ..ןָאיּפש ַא יװ ,ןשטייד ןוא

 יד טריֿפע;סיױוא ןניוא יד ןיא ןעמעלא ראֿפ ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא

 סע רעוו .ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןסירענ טָאה סע רעוװ .ריא רעביא עיצוקעזקע

 -נערד-ןגייווצ ענעסידענּפָא ל?עיצעּפס טימ ןוא סנזייא טימ ןנָאלשעג טָאה

 יױזַא יז ןבָאה ייז .סעקנַאזיטרַאּפ ערעזנוא ,ןָאטעג סע ןבָאה ןעיורֿפ ,רעג

 לטניב ַא זיולב זא ,ןעזענמורא ךיז ןבָאה ייז זיב ...זיב טקיַיייּפעג ננַאל

 -קעווא רעּפרעק ןטיוט םעד ייז ןבָאה ,טנַאה וצ טנַאה ןוֿפ טלַאֿפ רענייב

 ןענעי רימ זא ןוא רענַאל רעזנוא ןוֿפ טייוו טשינ ,יינש ןיא ט-עדיילשעג

 ייווצ ןרַאטשסױרַא ןעזענ ךָאנ טייצ עגנאל א רימ ןבָאה ןרָאֿפענכרוד טרָאד

 -סיוא ךעלטניב ןוא ןגנייווצ ענעריורֿפרַאֿפ ענעלַאֿפענּפָארא יו ,רעקיטשדסיֿפ

 -עגוצ ןיא ןעלדָאנ ענסָאס יוװ טבעלקעננייא ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאה עטקילפעג

 .דרע רעטיינשַאב-סייוו רענעריורפ

 טרעטנומענ םיא ךיא בָאה ,אשימ ,ןבעל ןביילב טפעוו וד זא ןוא ---

 *- אראפ זיא עכלעוו ,קעלאש יורֿפ רעד ןנעוו ןלייצרעד וטסלָאז ,טקעוװעג ןוא

 סע טּפַאשרעריֿפנָא סנעמעוו ,דַאירטִא םעד ךרוד טיוט םוצ ןרָאוװע; טלייט

 -יפַאק ַא ,ווָאקבָאב שטיוועיאלָאקינ יאלָאקינ ןוֿפ טנעה יד ןיא ןנעלענ זיא

 רעשיטסינומָאק -עד זופ דיל;טימ ןוא יימרא רעד ןופ רעילפ-טֿפול ַא ,ןַאט

 .ײטרַאּפ

 ףיוא טעייטענפיוא ןוא םינּפ ןפיוא ןלאפעג רימ זיא יינש רעטכידעג רעד

 ןבָאה רעט-עוו יד דעבָא ,ןדער טלָאװעג ךָאנ בָאה ךיא .רעסַאװ סנּפָארט

 .ןעמוקעגקעווא ןענעז ןוא זדלַאה ןיא ןגרָאװעג

 םעד רָאג טָאה רעדָא ןֿפָאלשעגננייא זיא אשימ זא ,ןעוועג רעכיז ןיב ךיא

 טקעדענּפָא בָאה ךיא .ןרעה וצ טשינ ךימ קילשַאב ןיא טערונעגנייא ּפָאק

 ךיז טלניּפש ןגיוא עיולב יד ןיא זא ,טקרעמַאב ןוא םינּפ עטלעטשראֿפ סָאד

 -נירַא ןענעז ןוא טכיזעג ןייז ןוֿפ טלקייקעג ךיז ןבָאה סנּפָארט ,טיײקסַאנ ַא

 ץירַאה סָאד טָאה רימ ןיא ןוא ןניוושעג טָאה רע ,טאלאכ ןסייוו ןיא ןלאֿפעג

 טנעקענ טשינ בָאה ךיא .טכָאקעג טרָאד ךיז טלָאװ יילב ךיילנ ,ןלָאװשענּפיױא
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 טלָאװ ןעמ יו ,דלַאוװ רעסיורנ רעד ;נע ןרָאװעג רימ ראֿפ זיא'ס ןוא ןעמעטָא

 ...רעלעק ןרעטצניֿפ ,ןקידנקיטש א ןיא ןֿפרָאװעגניירא ןטעטנעּפעג ַא ךימ

 ליומ סדרעפ ןוֿפ .ןרָאװענ ןענורטנַא גנילצולּפ ןענעז תובשחמ עֶלַא

 זוא ּפָאק םעד טזָאלענּפָארא טָאה'ס ,םיוש רעסייוו א ןָאטעג ץירּפש ַא טָאה

 .טלעטשענקעווא ךיז

 !יינש ןיא עלַא ,סנטילש יד ןוֿפ ּפָארַא --

 -ליטש ַאזַא טימ ליומ וצ ליומ ןוֿפ ןנָארטעג ךיז טָאה לעֿפַאב רעד

 ןבָאה רימ .טרירעגנָא טשינ טעמכ ללח ןקינָאטראֿפ םעד טָאה סָאװ ,טייק

 ןיא ;ניוצע:סיוא ךיז ןיילא ןוא טייז א ןיא סנטילש יד טעװעריקרַאֿפ

 .סרענעלעג עטעבעגסיוא ךייוו ןיא יוו .יינש

 -ייב ַא טפָארפ רעד ןוא ןקורט ןעוועג זיא דרע רעד ףיוא יינש רעד

 עסייוו ערעזנוא טימ טעכָאֿפענ טָאה ?טניוו קיציּפש ַא .רענעקורט א ,רעקיס

 ףיוא טישענ ךיז ןּבָאה ךעלעיינש יד .ןעלנילֿפ-םידש טימ יװ ןטַאלַאכ

 זיא'ס ןוא ןרעיוא יד ןיא ,רעכעלזָא: יד ןיא ןניולֿפטנניירא ,רעמינּפ יד

 .ייז ראפ ןטיהוצסיוא ךיז ןרָאוװענ ךעלנעמ טשינ

 רעשירפ ןייק ןוא ,רעמ ךָאנ רשּפא ,זטונימ ןֿפָאלענּפָא ןענעז סע רָאנ

 טשינ בייהנָא ןייק -יז טָאה טכַאלש רעד ןוֿפ .ןעמוקעגנָא טשינ זיא ?עֿפאב

 ןלעװ רימ ןעמעוו ןוא ווװ ,טסוווענ טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה רימ ןוא ןעזעג

 ,ןגָאלש ןֿפרַאד

 ךיא בָאה ,יינש ןֿפיוא טניײלע;קעװַא רעדיו ךיז טָאה ןעמ ןעװ

 -ניא טלײטעגּפָא זנוא טָאה סע ןכלעוו ןופ ,ןימלע-תיב םעד ןעזרעד יינספיוא

 קנאדעג ַא טרעדיושע;פיוא טָאה ךימ .רעטעמ טרעדנוה עכעלטע ןצנַאנ

 ךיז בָאה'כ ןוא טרָאד ךיז ןרעגלַאװ סָאװ רָאה ענעסירעגסיוא גרעב יד ןגעוו

 ןופ ןסירענסיוא ןבָאה רענאזיטרַאּפ יד עכלעוו ,רָאה יד ןיא טנָאמרעד

 .קעלאש יורּֿפ רעשידיי רעקידלושמוא רעד ןוֿפ ּפָאק

 =  טבצרטענ טונימ רעיעי ןיא רימ ךיא בָאה - שטייד רעד --

 יד ןוא המחלמ יד ןעניוועג לָאמַא ךָאנ ןעק רע .דארגנילַאטס ייב טייטש

 -קירוצ ,דלאוו ןוֿפ ןיינסיורא ךָאד ןלעוװו - סווָאלדרעוװס ןוא סנַאוװיא

 ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ ןבעל ַא ןריֿפ ןבייהנָא ןוא ףרָאד ןיא ,טָאטש ןיא ןייג

 ? ןבעל ןביילב רשפא ןענעק עכלעוו ,ןדיי עכעלטע יד ןָאט ןלעוו סָאװ ? רימ

00 



 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןקידעבעל ןשידיי ַא ןוֿפ ןזיירּפ רעד ןייז טלָאמַאד סע טעװ לֿפױװ ? אה

 ? ןייז סָאד טעװ יוזא יוװ ? ןָאטניהַא ךיז רימ ןלעוו ווו ? ּפָאק

 יצ ןשטייד ,ןסור יד ןוֿפ בוט-םוי א ,ט"וי יַא סרעייז זעמוק טעוו סע זא

 טעוו'מ רָאנ ,דנַאי ףיוא ןיירַא דלַאװ ןיא ןָאט זָאל ַא ךיז ייז ןלעוו ,ןקאָלְאּפ

 רעדעי ,שריה רעדָא ,ףלָאװו ,ריזח ןייק ,תויח ןייק ןכוז טשינ רעמ

 -מַא ךיז טעװ סָאד לייוו ,דלַאװ ןיא דיי םענעטלַאהַאב ןֿפיױא ןרעיול טעוו

 . ., ןלָאצַאב ןטסעבמַא ,ןעניול ;טסיימ

 יד ? עבלעז סאד טנייה זנוא יײב שיש ןעד טעשעג יצ ןוא

 עשידיי עּפורנ א ןעוו ,ךיז טסיוורעד דאיֹרטִא סיקסווָאסָאקָאר ןוֿפ הרבח

 סיורא "ערעזנוא , ןעייג ,ןטקודָארּפ ןעמענ ףרָאד ןיא טרָאֿפ רענַאזיטרַאּפ

 ןעמוק ןדיי יד זַא ,ןוא סעטסוק יד ןשיווצ ךיז ןטלַאהַאב ,ןגעוו יד ףיוא

 וַא ןוא ןטקודָארּפ יד וצ טמענ ןעמ ,ייז ןעמ טלַאֿפַאב ,ןרוֿפ יד טימ ןָא

 ...רֹוטּפ ןוא ךיוא ןעמ טסישרעד ?יוו'מ

 רַאֿפ ארומ ןבָאה ןוא רענַאל-ןעילימאפ ןוֿפ ןדיי יד עקַאט ןרעגנוה

 טַאהעג ארומ טָאה ןעמ יו רעקינייו טשיִנ רענאזיטרַאּפ ענעגייא יד

 .ןשטייד יד רַאֿפ טָאטש ןיא

:: 

 ךשמב .רעקרַאטש לָאמא סָאװ ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה טסָארֿפ רעד

 -ַאב ןייק טשינרָאג ,עכעלטע ךָאנ ןעמוקַאבוצ ןזיוה עניימ ןבָאה טכַאנ רעד

 -עביוטש-יינש יד ...טנרָאֿפ עמַאס ןיא רקיע רעד ןוא רעכעל עניעדייש

 םייב ןטינשרַאֿפ שזַא טָאה'ס זא ,בייל םוצ טבעלקענוצ ךיז ןבָאה ךעּ?

 טָאה סָאװ ,שיײלֿפ סָאד טקעדענּפָא ןבָאה ןטיוצ עקידנעגנעהכָאנ יד ,ץרַאה

 ...טקיּפעג סע ןטלָאװ לגייֿפ -- ךיילג ,ןסיבענ

 ךָאנ ןבָאה עדייב רימ רָאנ ,רימ ןוֿפ טייו טשינ ןגעלענ זיא ַאשימ

 .ןרער וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ ןטילש ןפיוא טכַאנ רענעגנַאגרַאפ רעד

 םיא טימ טבאלש א ןוא גָאט ַא ןרעוװו ןריובעג טֿפראדעג טָאה סע

 ... 4 ןגיזַאב טעװ ןעמעוו רעוװ ,ןבעל ןוא טיוט .ןעמַאזוצ

 ןיא .שטיווָאנַאװיא ןַאװיא ןרָאװעגנ ןענורטנַא זיא עּפורג רעזנוא ןוֿפ

 .זנוא ןבענ ןענוֿפענּפָא קירוצ ךיז רע טָאה רעטעּפש ןטונימ

 רעטנוא טמורבעג רע טָאה ? ךייא נָאז ךיא סָאװ ,טרעה ריא --

 טרָאד סעּפע .טכַארטעגסיוא זיא טרָאװ ןייא ביוא ,ןרנּפ ךיא לָאז ,זָאנ רעד
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 ןײטשטַאגַארג לאיסחי
 . בי עי ר לט. טי העלער עא כזה לא ר עי טבאי עשב טל שיצט 8 רע

 א טימ טײרדעגמורַא ךיז טָאה דאידטָא סווָאלישָארָאװ ןוֿפ טשינרָאג ַא

 -ענ ,קידנניל ךייא טימ ,סנטייוװרעדנוֿפ בָאה ךיא ןוא טנַאה ןיא ?שעלֿפ

 ,טרַאשענוצ ךיז בָאה ךיא ...ןֿפנָארב זיא סע ןא ,ןקעמשרעד טֿפרַאד

 ףיוא בייה ךיא .יינש ןֿפױא םוא טלַאֿפ רע ,סוֿפ ַא טלעטשעגרעטנוא

 זדלַאה ןיא ןײרַא סע גייב ןוא ,טרָאװק עצנַאנ ַא םתסמ ,לשעלֿפ סָאד
 ...לגרָאג ןיא טלציקענ שזַא טָאה סע זא ,טייוו ױזַא

 עטכישעג יד ןבענרעביא טלָאװעג ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה ןאוויא

 -ַאזוצ טנַאקענ טשינ סעּפע רעטרעוו יד טָאה רע רָאנ ,םיטרּפ ךָאנ טימ

 ךיז טָאה דלַאב ...טישעצ םיא ייב ךיז ןטלָאוו ןייצ יד יװ ,ןביילקנעמ

 -כרָאכ ןביוהעננָא טָאה ןַאוװיא ,טייז א ןיא טרעלָאקרַאֿפ רענייז ּפָאק רעד

 .ןרָאװעג ןֿפָאלשטַיַא זיא ןוא ססונ א יו ןעל

2 

 !ןייטש ֿפיוא !ןייט ש פיו א --

 א רעװ טָאה ןענאוויא .ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה רימ

 .טיירדענרעביא לָאמ ייווצ שזַא ךיז טָאה רע זא ,:טניה ןיא ןָאטעג ץעז

 טלקאוועג ךָאנ ךיז טָאה רע ,ןלעטשֿפיױא ךיז ןֿפלָאהענ םיא טָאה ןעמ

 ןבָאה םענייז ליומ ןופ .רעדער ףיוא ןענַאטשעג טלָאװ רע יוװ ,סיֿפ יד ףיוא

 ןרעה וצ ןטייהננעלעג ךיז ןכַאמ קידנעטש טשינ סָאװ ,תוללק טישענ ךיז

 ...הסונ ןלענינירַא אזַא

 טלעטשענּפָא ךיז םיסקַאמ טָאה דרעפ סייוו ַא ףיוא קידנטיירכרודַא

 ןסייהענ ייז ,ןשטנעמ קילדנעצ ַא ןבילקיעענסיוא ,עּפורװ רעזנוא ןבענ

 ןטימ ןקיצנייא םעד יוװ .נעװו םעד ןרינָאיּפשסיוא ןוא דרעֿפ ןעלטָאזנָא

 .ה-בח רעד טימ ןיינוצטימ ןליוֿפַאב רימ רע טָאה רעוועג-ןישַאמ

 םיא ןסייהענ ןוא רעגָא ןרַאד ,ןכיוה ַא טגנַאלרעד רימ טָאה ןעמ

 ןייק םעד וצ ןיב ךיא לייוו ,ראֿפרעד ךיוא ןוא ,שינעלייא ןוֿפ .ןעלטָאזנָא

 ןשיוצ טרעטנָאלּפעג סעקסַאּפלטָאז יד ךיז ןבָאה ;עוװעג טשינ הירב

 יד ןשיװצ ,ךיוב סדרעֿפ ןרעטנוא ןכירק טֿפראדעגנ בָאה ךיא .רעגניֿפ יד

 ןעווענ אנקמ בָאה ךיא .ךיז ייב ןלעוּפ טנעקעג טשינ סע בָאה ןוא סיֿפ

 ךס ַא טנעקעגנ הכאלמ יד טָאה סָאװ ,ךוטסַאּפ םעד ,ַאקלָאק םעניילק םעד

 טנעָאנ טֿפראדעג טָאה רע תעב ,טרעטיצענ ױזַא טשינ ןוא- ,ךיא יוװ רעסעב

 ,דרעֿפ ןוֿפ סיֿפ עטשרעטניה יד וצ ןיינוצ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -ָאּפעג רעבָא ְךֶאֵי ךיז בָאה ךיא .טראווענ רימ ףיוא טָאה עּפורנ יד

 טְלָאװ דרעּפ סָאד ךיילנ ,סנטייוורעד !וֿפ ץְלַא ןָאטענ ןוא רענָא םורַא טער

 ...קנערק רעסואימ ַא סעּפע טימ טקעטשעגנָא ןעוועג

 רעֿפ ןטימ טדערעג ,ןעלטימ ענעדישראֿפ טריבורּפעגסיױוא בָאה ךיא

 ןוא קע םעד ָאד ןבייהרעטנוא לָאז'ס ,ןטעבענ ,ךארּפש רעכייוו א ןיא

 .טשינ יו ייס דרעֿפ סָאד ךימ טָאה ןענַאטשרַאֿפ רָאנ ,סוֿפ ןקַייל םעד ָאד

 -ַאבמוא ןיימ ןופ טכַאל ןיילַא רעגָא רעד זַא ,טכַאדענסיױא ךיז טָאה רימ

 טיור ,טמעשע;ג ךיז ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא בָאה ךיא .טײקנֿפלָאה

 ...השוב ןופ קידנרעװו

 ףיוא ןגָארטעג זנוא דרעֿפ יד ןבָאה רעטעּפש טונימ עכעלטע ןיא

 -עג ןיא ןזנוא רעטניה .םָארדָארעא םוצ םריֿפעגנ טָאה סָאוװ ,ייסָאש םעד

 ,ועמוקעגקעװַא זיא טייקדימ יד .הנחמ ,עשינאזיטרַאּפ עקיזיר ַא ןעגנַאג

 ,ךעלרעיײֿפ טילנענ !בָאה ןניוא ערעזנוא ןיא .ןענורע;סיוא ףָאלש רעד

 -ָאלס טָאטש עצנַאג יד ןענערבראֿפ וצ ןעווענ דנַאטשמיא ןענעז סָאװ

 .ןענַאטשענ ןענעז רימ רעכלעוו ןבענ ,םינ

 טשינ ,רעכיז טליֿפענ טָאטש רעד ןיא דיז זבָאה ןשטייד יד ןוא -- --

 טשינ לָאמנייק ןנאוו עכלעוו ,רענאזיטרַאּפ ןייק ראֿפ קידנבָאה ארומ

 ...טָאטש רעד וצ טנעָאנ ןעמוקוצוצ טכיל-;ָאט םעד ייב
2 

** 6 

 ןוא יולב ?למיה םעד טּפעלקעגסיוא ןבָאה ךעלדנקלָאװ עסייוו-ךלימ

 סנטייוורעד ןופ .טיולּפ םענרעזייא ןסיורג ןטימ ץַאלּפ-ילפ םעד טקעדענּפָא

 .רעיידרַאבמָאב ערעווש ןוֿפ לנילֿפ-םוינימולא ןָאטענ ץנַאלנ א ןבָאה

 ןוא ץַאלּפ-ילפ ןוֿפ טלײטענּפָא זנוא ןבָאה רעטעמ קיסיירד ַא ןצנַאנניא

 ןרידיצעד טפרַאדעג ןבָאה רימ .ןריוורעסבָא יונעג טנעקעג ץלַא ןבָאה רימ

 נערב םייב ןבילבענ ןענעז סָאװ ,סעּפור; עשינאזיטרַאּפ יד ,רעלענש סָאװ

 ןנָאזנָא טֿפראדעג טָאה סָאװ ,ןכייצ ַא סרעזנוא ףיוא טראוועג ןבָאה דלַאװ

 .טשינ רעדָא עיצקַא יד ןבייהָיֶא לָאז ןעמ יצ

 ,רעילעז ליפ ןַארַאֿפ טרָאד !ענעז יצ ןסיוו טפראדעג ןבָאה רימ רָאנ

 ףיוא טעזױוּפעג רימ ןבָאה .טיהעג קרַאטש טרעוו ץַאלּפ-לפ רעד יצ

 טָאה יינש רעד .בורנ ןסיורג ַא ןיא ןיײרַא ןענעז ןוא יינש ןיא ריפ עֶלַא
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 ןגירקניײרַא ךיז טנעקעג טכייל ריִמ ןבָאה טרָאד ןופ .טקעדענוצ טעמכ זנוא

 .ץַאלּפ-ילפ ןופ ףיוה ןיא

 -עג ןבָאה ייז .רענלעז עשטייד ייווצ ןעזרעד רימ ןּבָאה גנילצולּפ

 -ענ ןוא טלעק ןוֿפ טנעה יד טימ טשטַאּפעג ,קירוצ ןוא ןיה טזיירּפש

 ...ןָאנ רעד רעטנֹוא סעּפע קידנעשטרָאוװ ,ןטייווצ ןיא סוֿפ ןייא טּפַאלק

 טרַאװעג ,דלאוו ןוֿפ ןקילב ענעקָארשעצ יד ןסירענּפָא טשינ ןבָאה ייז

 -םיוא ןֿפרַאד טשינ לָאז ץרַאה סָאד זַא ,ןענײשֿפיױא לָאז יז ןוז רעד ףיוא

 .ןשיהנאב-דלאוװ} יד וופ קערש ראֿפ טונימ רעד ןיא לָאמ ןעצ ןיינ

 .?רענַאזיטרַאּפ סנילַאטס,

 רעד ףיוא טיאווע: ,םעטָא םעד ךיז ןיא טקיטשעג ןבָאה רימ ןוא

 ...בייהוצנֶא טייקכעלנעמ יד ןבעג זנוא לָאז עכלעוו ,עדנוקעפס

 נייז טימ ןֿפָארטעג ךיז בָאה ךיא .רימ ןגעקטִיַא ןנעלעג זיא אשימ

 : :סייה טנעקעג טָאה סָאװ ,לכיימש ַא

 טסעוו ,ןבעלרעביא ןלעו רימ ,רעמ טשינ ךיז קערש ךיא ! ןיינ---

 .::ןעו

 -ַאב טשינ .בור; ןבענ טרַאה טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד

 -סיורא ייז ןבָאה ,קיטכעדראֿפ ןייז לָאז סָאװ ,ךַאז םוש ןייק קידנקרעמ

 -ראֿפ ךיז ןבילקענ ןוא ןשַאט יד ;!וֿפ קַאבַאט ןקידנקעמש טּפעלשעג

 יו ,עלעבעווש סָאד ןדניצוצנָא ןזיוװַאב טשיִי רעבָא ןבָאה ייז ,ןרעכייר

 ךיז ןבָאה ייז ,ךיש ענרעצליה יד ראֿפ ןָאטעג טּפעלש ַא ייז ןבָאה רימ

 ןבָאה רימ ןוא ןיירא טנעה יד ןיא זנוא וצ בורג ןיא טלקייקעגַײײרַא

 ןענעז ןדנוקעס עכעלטע ךָאנ ....ןָאט לכרָאכ ַא וליפא טזָאלעג טשינ ייז

 טונ ץנַאג ךיז ןיא סע ןוא יינש ןיא רעֿפיט טּפוטשראֿפ ןעוועג ןיוש ייז

 .םיֿפוג עטיוט ערעייז ףיוא ןסעזעג

 ןוא ןעָארק ןבילקעננעמַאזוצ ךיז ןבָאה ץַאלּפײלֿפ ןוֿפ טיױלּפ ;ֿפיױא

 ןטיינשַאב-סייוו ,ןטסוּפ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאו םיוב ַא ףיוא .טעקַארקעג

 .סנכייצ ןבענעג טָאה ןוא ןַאזיטרַאּפ ַא ןסעזעג זיא דלעֿפ

 ןבָאה ,עיצַארעּפָא יד ןבייהנָא לָאז דךַאירטָא רעד ןַא ,קידנטרַאוװ

 -עג ןוא רענלעז עטיוט יד ןוֿפ !שַאט יד ןיא טרעטשינעגנ לייוורעד רימ

 ןעװעג ןענעז ייז .דנאלשטייד ןיא ןעמייה ערעייז ןוֿפ ךעלעווירב ןענוֿפ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 בצמ ןרעטיב ןגעוו טלייטעגטימ ןבָאה סָאװ ,עטבילעג ןוא ןעיורפ ןופ ןבירשעג

 ייז זַא ,ןטעבעג ,ךעלקעּפ ענעטלַאהרעד יד ראֿפ טקנַאדעג ןוא םייהרעדניא

 ךיא .סיוא ךיז ייז ןטלַאה םעד ןופ לייוו ,ןכַאז ערעסעב ןקיש רעטייוו ןלָאז

 -ענ ,"ןכאז , יד טימ ןעניימ ייז סָאװ ,טסווועג עלעווירב ַאזַא קידנענעייל בָאה

 ,ענר רענעי ןיא טכַאדטעג בָאה ךיא ...ןעמַאטש ייז ןעמעוו ןוֿפ טסווו

 ,טציא ןציז רימ עכלעוו ףיוא ןשטייד ייווצ יד סָאוו ,דָאש א זיא סע זַא

 טסייה סע סָאװ ,טלייצרעד ןיוש ייז טְלָאװ ךיא .רעמ טשינ ןיוש ןבעל

 ךיז ןבָאה לייוורעד רָאנ ...?ןכאז, םניוזַא סָאװ ןוא "לקעּפ , ַא סניוזַא

 ןופ רעיט םעד ןכַארבענפיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ תונחמ ןָאטענ זָאל ַא

 ...טייקלענש-ץילב א טימ ןביוהעננָא ךיז טָאה טעברא יד ןוא ץַאלּפילֿפ

 -נודניבראפ עשיפארנעלעט ןוא עשינַאפעלעט יד ןסירעגרעביא טָאה ןעמ

 -ענּפָא ןבָאה ןדַאירטָא ערעדנַא ןופ רעריּפשסיױא .ס טָאטש רעד טימ ןעג

 -- ךיו ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד ענלצנייא ןוֿפ ץַאלּפײלֿפ םעד טקינייר

 -וטרַאּפ ןליטש אזַא ףיוא טכירעג טשינ --- ףָאלש ןוֿפ טעּפש קידנּפַאכֿפױא

 .לַאֿפרעביא ןשינַאז

 ןוא ;ןלסקא יד ףיוא שטייד ןטיוט ַא ןגָארטעג טָאה ווָאלדרעװס

 -ןֿפיול טָאה ןאוויא .ץַאלּפ ;טימ ןיא טרעדיײלשעגקעװַא םיא ,קידנרעוו דימ

 ןוא לוװיטש עיינ-?נָאּפש רֶאֹּפ ַא רענלעז ןטיוט א ןוֿפ ןניױצענּפָארַא קיד

 .ןיירא ּפָאק ןיא רידנאמָאק ַא ןֿפָארטעג ,ענעסירעצ ענייז קידנסײמשקעװַא

 ַא ייב ןסירענֿפוא שטייד רענעטלַאהַאב ַא טָאה לקניוו .א םענייא ןיא

 .ןסָאשרעד ןיילַא ךיז ןוא לַאשזניק ַא טימ ךיוב םעד ןַאזיטרַאּפ

 טָאה רעדעי .הֿפרש א תעב יו ,ףיולעג א ןרָאװע; זיא ץַאלּפ ןרעביא

 ןיא .עבמָאב ַא ןנעלעג זיא ןטסַאק ןדעי ןיא ןוא ןטסַאק ַא טּפעלשעג

 ןכַאמ ןוֿפרעד ןוא דייוועגניא סָאד ריא ןוֿפ :עמענסיורא רימ ןלעוװ דלַאװ

 ,ט:ָארֿפ םוצ ןעיינ סָאװ ,ןענָאלַאשע עשטייד ןזָאלּפָארַא ןלעוו דימ ,סענימ

 אנוש רעד ןוא ןענָאזיירַאנ ףיוא ןלַאֿפנָא ,ןקירב ןסיירֿפױא ןלעװ רימ

 ."עיצארעּפָא , עקיטנייה יד ;ליֿפ טייצ עגנַאל ַא טעװ

 -ידוּפ יירד ןוא ייווצ טימ רענענושמ א יוװ ןפָאלענ ןיב ןיילא ךיא

 ,טסווועג |בָאה רימ .רעווש זיא'ס זא ,טליֿפעג טשינרָאנ ןוא סנטסַאק עק

 .ןשטייד יד ראֿפ טיוט םעד ןעלסקא ערעזנוא ףיוא רימ ןּפעלש סָאד זַא

 -יא בָאה קירוצ ןוא ןטילש םוצ ןרעלעק-ןבמָאב יד ןוֿפ קידנֿפױל
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 לייטנָא ןעמענ עכלעוו ,ןעגנולײטּפָא עשינַאזיטרַאּפ ?סיב סָאד טקרעמַאב

 .עיצקַא רעד ןיא

 = טייזטיבאפ ןענעז ,זיועלסיורא ךיז טאה ,רעדלעװ עלא ןופ

 -וװָאלישָארָאװ ןעזענ ךיז ןבָאה סע .סעּפורג עשירעּפמעק עטסעב יד ןרָאװ

 טשינרָאג ןיא'ס זַא ,סעצװָאנילַאטס ,סעצווָאנָאידוב ,סעצווָאריק ,סעצ

 -מוא דעד 'וֿפ םירעיוּפ יד ןבָאה ךָאנרעד גנַאל סָאװ ,ןעווע; רעדנוו ןייק

 ,טנַאסעד ןשירעטילימ ןסיורג ַא ןגנעװו ךיז ןשיווצ טסעומשעג גנובעג

 טימ טזָאלענּפָארא טכַאנ רענעי ןיא טָאה ײמרַא עשיטעיווָאס יד ןכלעוו

 . ..םָארדָארעא םעד ןטכינרַאֿפ וצ ןענַאלּפָארעא

 ַא יװ ןֿפָאלעניײבראֿפ ןיא יז .ןעינָאס טקרעמַאב גנילצולּפ בָאה ךיא

 -יא טימ .:ּפָארטענ רעדיוו יז ךיא בָאה רעטעּפש ,ןדנווושראֿפ ןוא טניוו

 -עי יװ -- קידנגָארט ,יינש ןיא טעשטּפָאטעג יז טָאה לוויטש ערעווש ערי

 םעד טרעדנוװאב בָאה ךיא .ןטסַאק-עבמָאב ַא -- ןיױשרַאּפסנַאמ רעד

 ןבאװ סאו ,ןניוא עשידיי טשינרָאנ ,ענירנ יד ,טירט עריא ןוֿפ ןערב

 .ךעלעטניּפ-רָאֿפסָאֿפ יו ,ןגרָאמירֿפ ןלעה םעד ןיא טצנַאל;עג

 ןוֿפ יז קידנעעזרעד ךיא בָאה ? עינָאס ,יוזא וטסנערב סָאװ ---

 טַאהעג טשינ טָאה עינָאס רָאנ .שידיי ףיוא ןָאטענ יירשעג ַא סנטייוורעד

 יד ץוח טריטסיזקע טשינ ךאז ןייק טָאה ריא רַאֿפ .ןרעֿפטנע וצ טייצ ןייק

 ןגיוא יד ןוֿפ קעווא רימ זיא יז ,ןּפעלש טּפראדעג טָאה יז עכלעוו ,סעבמָאב

 ...טניוװ ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןוא

 ךיז ןבָאה רימ ןוא ןדָאלעגנָא ןעוועג ןיוש ןענעז סנטילש יד ןגעוו

 ךימ שטיװָאנַאװיא ןאוויא טָאה ,ץַאלּפײלֿפ םעד ןזָאלרַאֿפ וצ ןבילקעג

 ַא עציולּפ ןיימ ףיוא טנַאה עטיירב ןייז קידננ:יילקעוװא ןוא טכוזענּפָא

 : ןָאטעג גָאז

 ַא ריד ןיא טָא) ַאנישטשנעשז עינ טרָאשט ,ַאבַאב איבעיט טָאװ ---

 ;טלייצרעד רימ טָאה רע ןוא (יורֿפ ןייק טשינ ?ווייט ַא ,רעמיצנעיורפ

 -ענ ןעמ טָאה ,ףיֹוה ;יא ןײרַא זיא רערעזנוא דאירטָא .רעד ןעוו

 ,דשח ַא ןעוועג ןיא סע רעכלעוו ףיוא עדייבעג ןייא ןרינָאיּפשסיױא טֿפראד

 ַא טָאה רידנאמָאק רעד .רענלעז עשטייד סיוא ךיז ןטלַאהַאב טרָאד זַא

 -ורג ַא טימ ןייגוצניירא רעטשרע רעד ךיז טעדלעמ סע רעוװ ןָאטעג גערֿפ
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ּוא עינָאפ יװ ,ןקידנערַאפ וצ ןזיװאב טשינ טָאה רע .זיוה ןיא עּפ

 : !סקַאװע;קסיוא

 (ךןי א ==

 קידנעמוקסיורַא ןוא = א ךי טמאזענ ,ןיוה ןיא ןיירא ןיא ױ

 טנַאה רעד רעמנוא טריֿפעג יז טָאה ,ןענאזיטרַאּפ ייווצ ךָאנ ןוֿפ טיילגַאב

 יז טָאה ענימ רעקירעיורט ַא טימ ןוא ןַאמ-.ס.ס םענעסָאשעגרעטנוא ןַא

 . : רידנַאמָאק םעד ןדלָאמענ

 רבה) ָאליב עינ עשלָאב ,אקלָאט ןידא ,ווָאקבָאב שטשיראווָאט --

 .(ןעוועג טשינ ןיא רעמ ,רענייא יוװ ,רעמ טשינ ,ווָאקבָאב

5 

 ןוא םרַאלַא ףיוא ןסירעג ךיז סענעריס יד ןבָאה .ס טָאטש רעד ןיא

 .ןעשעג זיא סע סָאװ ,טסווװענ טשינ ןבָאה ןשטנעמ יד

 -ייבעג רעדעי רעטנוא טניילענרעטנוא ןבָאה רימ עכלעוו ,סענימ יד

 רעד ךָאנ ענייא ןבָאה ,ןרעלעק-עיצינומא יד ןיא ןוא ץַאלּפײלֿפ ןוֿפ עד

 רימ .למיה םוצ ביוטש ,ןקידרעייפ ןפרָאװעג ןוא ןסירעגֿפױא רעטייווצ

 ןבָאה רימ .הפרש יד טריוװרעסבָא ןוא ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןיא ןסעזעג ןענעז

 -וק-ענעריס עקידישיור יד ןופ טכאלענ ןוא ןֿפנָארב .ןעקנו רטענ ,ןסענעג

 ...גָאט-רעטניװ ןקינוז ,םענייש ַא טלמוטעצ ןבָאה סָאװ ,תול

10 
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 םמכאנ וצ גאטיירפ ןיא טכאלש

 ןבָאה רימ .-עסייה ַא טלעטשעג ירֿפרעדניא ךיילג ךיז טָאה גָאט רעד

 -למ יד ךרוד טָאה ןוז יד ןֹוא דרע רעקיּפעלק רעד ןיא ןבָארגעגנייא ךיז

 -נוא ןופ .םיפוג ענעשַאוועג טשינ גנַאל-ןכָאו ןופ יד טעיײרּפעג םישוב

 .סייווש ןכייט ןענורעג ןבָאה רעמינּפ ערעז

 ןבָאה טכאנ-רעמוז רעצרוק רעד ןוֿפ ךשמ ןיא .ךרודַא זיא טכַאנ ַא

 -ענּפָא ,ייסָאש רעװקסָאמ--עקסירב ןרעביא ןָאטעג "ףרָאװ, ַא ךיז רימ

 קידנעמוק ןוא טגלָאפעגכָאנ זנוא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ןופ ךיז ןסיר

 .עטָאלב ןוא ןּפמוז ,רעסאוו :טלעוו ערעדנַא ןא ןֿפָארטעג ,רעהַא

 ,עקידרעװַאשז עניילק ,זָארג ענירג עכיוה .סעטָאלב רעקסניּפ רעדיוו

 ןוֿפ טיירש טכַאניײב ןוא ;ָאטייב .ףוס ,ַא ןוא רועיש ַא ןָא ,ךעלרעסאוו ענירג

 לוק סָאד ,ךעלשינעֿפעשַאב ןענָאילימ ןוֿפ לוק קידתוֿפתושב ַא סיױרַא ייז

 .סעטסוק עליטש יד ןיא רעיוא סָאד טלמוטרַאֿפ

 -עדנא ןייק קידנבָאה טשינ -- רימ ןבָאה רענעגעוו ןוא דרעֿפ יד

 ןטלָאוו ייז .ייסָאש טייז רענעי ףיוא רקֿפה ףיוא ןזָאלעגרעביא --- הרירב

 יוס טּפעלשעגטימ ךיוא ןוא ןדָאװעג ןעקנודטרעד סעטָאלב יד ןיא ,ָאד

 ןוא דרעֿפ יד ןעמענוצ ןלעוװו ןשטייד יד .רעוװעג רעזנוא ייס ןוא זנוא

 טשינ ייז ןלעװ טייוו דָאנ ,ןעמונעגוצ ןיוש ייז ןבָאה רעדָא ,רענענעוו

 רעד טעװ ,ענימ--ענייז ַא ןטלַאהַאב ןגָאװ ןדעי ןיא ןבָאה רימ .,ןרָאֿפרעד

 ..ןציז טרָאד ןלעװ סָאװ ,יד טימ ןעמַאזוצ ,ןעננירּפשעצ ןגָאװ

 ! עטָאלב ןוֿפ טלעוו א

 רעד ןיא סוֿפ א טימ ןכירקניירא ןעמ {עס ,םוא טשינ ךיז ןעמ טקוק

 -ייב ןזָאלרעביא ָאד טסנעק ..,סעננַאמ א יװ וצ טיצ סָאװ ,טייקכייוו

 ...גו-קסיורא םיוק ךיז ןיילא ןוא ?וויטש עד

 .רעסאוו ןוֿפ הנויח ןעיצ ייז .םיחטש-רעמייב עטכידעג ןוא ערעטיש
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 עטסיוו ,עטעקאנ יד ןקעדראֿפ ייז ,וּפמוז עֿפיט יד ןיא ןסקַאװ ןזָארג עּכיוה

 .דרע

 ךעסייה רעד טשינ ןוא ךרע יד ןיוש ָאד טקייו גנַאל-תורוד

 -ענסיוא טשינ ַא יוװ .סיוא יז ןענעקורט רעטניוו רעד טשינ ןוא רעמוז

 ןוא טקיטכיזדניוש ןוא ךיז טעשטרָאק .טליופ ןוא יז טגיל גייט ןטענק

 .תישארב ,ףַאשַאב ןוֿפ בייהנֶא :טסעז וד .טלעוו רעד ןבעג טשינרָאג ןעק

 רימ .סרעטעמָאליק ?סיב רָאּפש ַא טכַאמעג רימ ןבָאה נָאט ןרעביא

 ֿפנעָאנ רעד ןוֿפ ךיז ןעעז סע ,טייקמע-ַא רעקסניּפ רעד ןוֿפ ץרַאה ןיא ןענעז

 טעייוו עֶלַא ןופ ,ןעזסיוא ןייא ןבָאה עלַא .םיבושי עשירעיוּפ ,עקידלזדניא

 .רעיורט ןוא טעמוא ,טימעג קיטכַאנרַאֿפ ַא זנוא וצ

 -עד רעשטייד ַא טזָאלענּפָארא ךיז טָאה רעֿפרעד יד ןוֿפ םענייא ןיא

 םיוא ןעמ טסיש נָאטייב ,טרידאקירַאבראֿפ טרָאד ךיז טָאה רע .טנַאס

 ןעמ ,ךעלזייה ענעיורטש יד זעמ טנערבראֿפ טכַאנייב ןוא גנורעקלעֿפַאב יד

 ...טייקמערָא טנערבראֿפ

 ףרָאד סָאד ןזומ רימ .טנָארֿפ םוצ געוװ ַא ןנָאלשכרוד ךיז ןליוו רימ

 רימ ןלעוו ,ןנָאלש ךיז רימ ןלעוו ,ןדיימסיוא טשינ סע .ןענעק ,ןקַאהכרוד

 :..רימ ןקעװ ןענענרה

 בָאה ךיא .סיֿפ יד םיוק ןּפעלש ,קירעגנוה ןוא דימ ןענעז רימ רָאנ

 -םיוא ןייק טשינ בָאה ןוא סעטָאלב יד ןיא טזָאלענרעביא לוויטש ןייא

 -ערט ענרעצליה ,עסיורג ןגָארט ָאד םירעיוּפ יד .ןטייווצ א ןגירק וצ טכיז

 יד ייז ןדניבראֿפ ,סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא טשינ ןלָאז ייז ידכ ןוא סעּפ

 -רעסאוו ,וֿפ טיוה רעד ןוֿפ טכַאמענ ,תועוצר עננַאל טימ ךיש ענרעצליה

 .ךעלעקעטש

 --= ןטסיירט ןעמונעג ,טניירפ ןיימ ,אשימ ךימ טָאה -- פיליפ ---

 ,םיליפ) "ינָאּפַאס שעימינס ,ַאצמעינ שָאיבוא ,טַאװעלַאבוא אוועשט וטעינ,

 ןעיצּפָארא וטסעוװ ,שטייד א ןענענרהרעד טסעוװ ,ןהנאד וצ סָאװ ָאטשינ

 .(לוויטש יד םיא ןוֿפ

 -ַאזוצ ַא ףיוא דלודענמוא טימ טדאוועג טלָאמעד בָאה ךיא ןוא

 . . .לוויטש בילוצ ןזיולב ןענעגרה טלָאװענ ,זשטייד טימ סיוטשנעמ

 ןבָאה טיורב ןייק דָאנ ,רעֿפרעד עכעלטע ןעגנַאגעגכרוד ןענעז רימ
 -רַאֿפ .טנָאקעג טשינ סע ןבָאה רימ ,ןטעבעג טשינ םירעיוּפ יד ייב רימ

 ןופ



 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 ןעיינ ,טיורב ןבָאה וצ לייוו .ןייֵלַא ייז רַאֿפ טשינ טעיַאטס סע לייוו ,ןעגנַאל

 .ןרָאי ערעייז ןעווערָאהדאֿפ זוא תומוקמ ערעסעב ןיא קעווא ןייֵלַא ייז

 .טעקאנ בלַאה ,ןָאטעגנָא סעמַאמש ןיא ןעיינ ,ןיילַא ייז יו ,רעדניק יד

 ,טשינ טָאה רענייק רעכלעוו ןוֿפ ,דרע יד ךיוא זיא םערָא ןוא טעקַאנ

 ...יז טסינעג טשינרָאג ןוֿפ ןוא םענייק ןוֿפ סָאװ

 טָאה'ס יו העש עכעלטע ןיוש .עקווָאנָאטנַא ייב רימ ןענעז טָא ןוא

 ןיוש ןצכערק דלעֿפ ןֿפױא .ןשטייד יד טימ טכַאלש יד ןביוהעגנָא ךיז

 ,ןֿפלעה טשינ לייוורעד ייװ ןענעק רימ .רענַאזיטרַאּפ עטעדנוווראֿפ עכעלטע

 רעד 'יופ ןסיירּפָא טשינ ךיז ןענעק רימ רָאנ ,ןטערטענּפָא ןטלָאװ רימ

 .יירעסיש

 ןושל סָאד ןבָאה ,ן-ָאװעג םוטש ןענעז ןרעוװעג-ןײשאמ עכעלטע

 ןעק סע ? ןַאד ןוא ןזָאלסיױוא ךיוא ךיז טעוװ וורעזער-ןליוק רעד ,ןריולרַאפ

 ךָאנ זיא וצרעד -עבָא ,טכַאנ רעד ןוֿפ םוּקנֶא רעד רָאנ ןעװעטַאר זנוא

 : .טייוו ךעלשּפיה

 -נעצ ןיא טָאימעלוּפ ןיימ טימ ןבירקרעבירַא ןסייהענ ךימ טָאה ןעמ

 עשטשייד ייוצ ןענַאטשע;ג זענעז רימ ןנעקטנַא ,יירעסיש רעד ןוֿפ דעט

 ךיז בָאה ךיא ןעוו .ךעלזייה עשיֿפרָאד ןוֿפ רעטצנעֿפ ייווצ ייב סדעּפיינס

 ןליצ וצ טרעהעגֿפױא טשינ ייז ןבָאה ,ןיירַא בורג םעיינ ןיא טקַאּפעגנײרַא

 .ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג ייז טלָאװ ךיא יוװ ,רעמ ךיילג ,רימ ףיוא

 דעסעדָא רעד טראשעג רימ וצ ךיז טָאה רידנאמאק ןוֿפ לעֿפאב ַא טימ

 יוא ןליוק טימ קסיד א ןֿפרָאװעגוצ רימ סנטייװרעדנוֿפ טָאה רע ,ידַאקרַא

 רֶאּפ ַא ןצנַאגניא טניל הע .ןרָאװעג טעדנוװרַאֿפ קילבנגיוא םעד ןיא זיא

 ט וצ ףיוא טשינ טרעה ןוא רעטעשטעלַאקעצ ַא טָאימעלוּפ ןיימ ;וֿפ רעטע

 ןיא טניר טולב ןייז ,ןָארג סָאד טלטיױררַאֿפ ךיז טָאה םיא םורא .ןצכערק

 .טיור ףיוא רעסַאװ סָאד ּפִא טברַאפ ןוא .ייבראפ טניר ,גנוטכיר }

 ףיוא ,גָאט ןקידנעײנֿפױא ןא ןוֿפ רעכיילב ןיא סנייז םינּפ סָאד

 ,טולב טרעווילגדַאֿפ קיטש ַא טּפעלק ,טסורב רעד ייב- ,עקרַאנירַאמ רעד

 .לאדעמ ַא יו

 טונימ רֶאַּפ ַא טימ טשרע ,רָאי קיצנאווצ ןוא ייווצ טלַא רע זיא לכה ךסכ

 "וצ סע ןוז יד טָאה ךיילנ ,טולב ?לסיב סָאד טצירּפשעגסױרַא טָאה קירוצ

 וויר
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 קיטש ַא ייהעלע ,דמערֿפ ,טרעווילגדַאֿפ דליוו ןיוש טבעלק סע ןוא ןקַאבעג

 .טשינ תוכייש ןייק רָאג ,ןידַאקרַא ,םיא וצ טָאה סָאװ ,עטָאלב
 .ךיז ןטעב ןקילב עּפַאנ יד ,רעכעל יד ןוֿפ סיורא זכירק ןגיוא ענייז

 : רעטהעוו ןָא רימ ייב

 :..טנעַאנ יװא ןצנאנניא ,וצ ךיס םענ .פיליפ ךימ עוועטאה --

 ,ּפָאק םעד ןביײהֿפוא טשינ ןעק ךיא .ןֿפלעה טשינ םיא ןעק ךיא רָאנ

 עניימ גנוגעוואב ןייא .טייהננעלענ ַאזַא ףיוא רָאנ טרַאװ רעפיינס רעד

 -עד --- ןרעװ טכעלקריװרַאֿפ ןעק םיֹורט .ןייז ןוא לגרעב ןרעטנוא ,ןוֿפ

 ...ןעָארדַאב וצ ייז ןרעהֿפיוא טעװ טָאימעלוּפ רעטצעל

 -ענ יא ייז ןיא :עװעג ,טכַאמענ ענושמ ךימ ןבָאה ןקילב סידַאקיַא

 .ןבעל וצ ןליוו ַא ןוא קיטייוו יא ,ןייוו

 .טרערענ טייהרעליטש -יז וצ ךיא בָאהי-  ןיינ ,ןיינ

 .ןָאט ןעמ ןומ סעּפע ,ןבעל ךָאנ ןעק ידַאקרַא .ךָאנ טבעל רע --

 -על ןלַאֿפנירַא ןוֿפ םינּפ לכ לע -עדָא ,טיוט ןוֿפ !עװעטַאר ,סעּפע טשינ

 .טנעה סרעדרעמ יד זיא טייהרעקידעב

 יד ,רעטייוצ רעד ךָאנ ןליוק עירעס ןייא טזָאלענסיױדַא בָאה ךיא |

 .טניוו רענעגושמ ַא יװ קיריצ ןוא ןיהַא ןֿפָאלע; זיא טָאימעלוּפ ןוֿפ עפול

 -ַאב ךיא בָאה ,לנרעב םעד רעטנוא ןופ קילב ןבלַאה ַא קידנפראוופיודַא

 ןוֿפ סיױרַא ןסַאלעג ךיז טנייב רענלעז ןשטייד ןוֿפ רעּפרעק רעד יוװ ,טקרעמ

 ,קורב ןקיטָאלב ,ןכייוו ןֿפױא טעּפמיא ןַא טימ סױרַא טלַאֿפ ,רעטצנעפ

 ןיירא ףייטש ךיז טלעטש סָאװ ,סקיב עבלַאה ַא טימ ךיז טימ טּפעלש

 .ןמטנ הּפ : ןגָאזוצנָא יו ,טייקכייוו רעד ןיא

 ןיא ,ןידַאקרַא טימ ךיז טקילבעגרעביא ,טלכיימשעצ ךיז בָאה ךיא

 .דיירפ .ןוא ג:ונעֿפָאה ןוֿפ קנוֿפ ַא ןטכייל ןביוהעגנָא טָאה סע ןגיוא סנעמעוו

 ךיז טָאה רע .טעזיוּפענוצ םיא וצ -יא בָאה רעטעּפש ענר ַא 'יא

 בָאה עטָאלב ןיא קידנכירק ןוא רעוועג-ןישַאס ןיא ןטלַאהעגנָא טסעפ

 ,טקוקעגנָא ךימ טָאה רע .ןײרַא בורג ןיא -ימ וצ טּפעלשעניצ םיא ךיא

 ,ןרערט ןיא ןענורעגסיוא ןענעז רעטרעוו יד רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג

 -..ןרערט עקיריירפ ןיא

 -טמ ,עברָאש רעד טימ טעזיוּפענוצ טָאה רעטסעווש-ןקנַארק יד ,עינַא

 -מורַא ,לבדַא םעד ןסירעגּפָארא יז טָאה דמעה סידַאקרַא ןוֿפ .ןטנעמאקיד

181 



 ןײטשטַאנַארג לאיחי
 אי איי טי יי יט טיט  טססט סט סט -

 דנווו ַא ,ןסָאשעגכרוד ןעוועג זיא ?כה ךסב גנול ןייא .דנווו יד טשיװענ

 -ענ וצ ןאזיטרַאּפ ַא רַאֿפ עקידנגונעג ןייק טשינ ךָאנ רעבָא ,עקידהשקשינ ַא

 .ןברַאטשקעװַא ןוא ןעמ

 רעדָא ,ןרָאװעג דימ רעדָא ןענעז םידדצ עדייב .ןרָאװעג ליטש זיא סע

 -וא -ָאנ ןעמ ליוװ רשֿפא ןוא -- .ףמַאק רעד ןסעגעגוצ ייז ךיז טָאה סע

 ? ןייגסיוא טעװ ,נָאט רעקינוז רענייש רעד ,גָאט רעד זיב ,ןטראוורעכ

 ןגיוצעגסיוא ךיז עכעלטע ןבָאה עטעדנוװרַאֿפ יד זוֿפ .ליטש זיא סע

 ,ךָאנ ןצכערק ערעדנַא ,ןברָאטשענּפָא ןוא טנעה יד טיײדּפשעצ ,זָארג ןֿפיװא

 סָאד .ךעלכַאװש ןוא רענעגיוצעגסיוא ,רעליטש טרעוו ןצכערק סָאד רעבָא

 ךרוד ןוא לריט ַא טנֿפעעג טָאה ליוק ַא ,ייז ייב סיוא ךיוא טקנַאצ ןבעל

 ,טולב טימ לופ זיא לריט סָאד ,ףונ ןופ ןבעל סָאד ךיז טיירפַאב ?לריט םעד

 ...ןיירַא דרע רעד ןיא טֿפיול סָאװ ,ּפָא טפיול סָאװ

 ,תובשהמ שיזַאזניז ךיז ןציירק רימ ייב חומ ןיא .ליטש זיא סע

 תענושמ ןיב רימ ךיז טליװראֿפ ןענירעד ןטימניא ןוא ךיז זרעטנָאלּפ

 : ךַאז ןייא

 -ייצ א ןעײרדרַאֿפ ,ריּפַאּפ ?קיטש ַא ןעמענ ,ןרעכייר ,ןרעכייר ---

 ...ןסענרַאֿפ ןוא רַאג

 -ַאט ןשיבַארַאסעב ,ןטלשירקעג טימ ?ופ ןעוועג ןענעז ןשַאט-ןזיוה יד

 יד ןוא שַאט רעד ןיא טרעטנָאלּפענניײרַא ןיוש ךיז טָאה טנַאה ןייא .קַאב

 .קַאבַאט םעד טּפַאטעגנָא האנה רעכעלפיירנַאבמוא ןא טימ ןבָאה רעגניֿפ

 טליפעג בָאה ךיא .טציירעג ,טקינייּפעג ךימ טָאה ןרעכייר וצ קשח רעד

 ליומ סָאד .דענניֿפ יד טימ רָאנ ,זָאנ רעד טימ טשינ ,חיר-קַאּבַאט םעד

 ,ןרעסאוו וצ ןביוהעגנָא שזַא טָאה

 : רעסעמ ַא טימ יװ ,ןָאטעג טינש ַא ןויעד ַא טָאה םיצולּפ רָאנ

 00 הוי שי 0 = "  תהו ב יש --

 -סיוא ןוא למיה קיִטש ַא טמַאלֿפעצ ןוז עטיור ַא טָאה זנוא רעטניה

 טָאה טייוו רָאג ןוֿפ .סנקלָאװ עיורנ ,עבָארג ףיוא רעייפ ךעלטשער טישעג

 -ענ ןוא עילַאװכ-ןקלָאװ עלעקנוט ַא טּפעלשעג רעמייב יד רעביא ךיז

 .למיה םענעדנוצעגנָא םעד ןשאל

 ...ןוז יִד ,ראניצ ַא ײרדרַאֿפ ---

 ! תבש --
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 קט טול טעטש ראו 0 2.2 בעק ר צה א סע ער במ שיצט 100 גר ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 ןיא ,ןעמונ ןֿפױא טגײלעגקעװַא רימ ךיז טָאה סַאבַאט ןוֿפ חיר רעד
 -עג בָאה ךיא .ןֿפנָארב רעקרַאטש א יו תובשחמ יד טרוכישרַאֿפ ,זרלַאה

 יד ןוֿפ ךיור לסיב ַא רָאנ ,ראגיצ א ןוֿפ יצ א ךָאנ תענושמ זיב טשרוד

 ...רעטעלב ענעטינשעצ

 ןעק סָאװ ,סעּפע ףיוא יװ ,למיה ןֿפיױא ןקוק טלָאװעג טשינ בָאה ךיא
 טנַאקעג טשינ ךיא בָאה שַאט ןוֿפ טנַאה יד זוא ...ןעמעשרַאֿפ ךימ

 . ... ןעמענסיורא

 ַא -- רעױּפ רעשיסור דערעטלע ןַא ,יליסַאװ ןגעלעג זיא רימ ןבענ

 לקיטש ַא ןָאטעג טעב ַא טסיירד טשינ םיא בָאה ךיא ןעוװ .ןאזימרַאּפ

 ןוא ןניוא עקידנשרָאֿפ ענדָאמ רֶאֹּפ ַא טנֿפעעג רע טָאה ,ריּפַאּפ-סגנוטייצ

 : ןָאטעג גערֿפ ַא

 ,סָאװ) -- ? שעשטָאכ רעיּפעט טירוקַאז ,ּפיליֿפ לערודז ,ָאטשט, --

 (? ןרעכייר וטסליוו טציא ,םיליֿפ טײרדרַאֿפ טסיב

 טגערפ שרעדנַא ץימע רָאנ יליסַאװ טשינ זַא ,ןעמוקעגסיוא רימ זיא

 ..+ ךימ ןקינייּפ וצ ,סיעכהל וצ ףיוא סע

 -רַאֿפטיור בלַאה ַא םימ טקוקעגסיורא ןוז יד ךָאנ טָאה זִיוא רעטניה

 -ֹוקנֶא רעד טימ דיז טציירעג ןוא ;עלשעג ַא ןיא טלייבעצ יוװ ,גיוא ןֿפָאל

 .שינרעטצניֿפ רעקידנעמ

 -נובעג רימ ןיא רעוו ךיז טָאה -- העיקש טשינ ךָאנ זיא'פ --

 .טעוועט

 ,קַאבַאט םוצ טּפעלקענוצ רעגניפ יד ךיז ןבָאה שַאט רעד ןיא ןּוא

 טשינ ןייש רעד ףיוא דָאנ ?יוו'מ עכלעוו ,ךַאז רעטקנעבעגסיוא ןַא וצ יו

 קַאבַאט םעד ןרירנָא ןזיולב םייב האניה יד טליֿפענ בָאה ךיא .ןעמענסיורא

 .ןרעכייר ןופ גונעת ןטסערג םעד ןלָאמענסיוא ךיז עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןוא

 -עג רימ ןיא סעּפע טָאה -- ,למיה םוצ ּפָאק םעד ףיוא בייה ---

 !תבש גנַאל ןוֿפ ןיוש זיא'ס -- ,ךעלרעטצניפ ןױש זיא סע -- טדער

 .רענייא רַאנ וד ,טרעכיוהענסיוא ןבָאה טנעקעג ןיוש טסלָאװ ---

 ...ןֿפרַאװקעװַא ןוא יצ ןייא --

 .טרעֿפטנעעג קנאדעג רעטייווצ ַא טָאה -- סיוא ןוא ?יוק ןייא --

 ןטיו- לטשער םעד ףיוא ןלאֿפעגֿפױרַא זיא ןקלָאװ רעלעקנוט רעד ןוא
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 ןײטשטַאג8רג לאיסי
 אי יש 1 עי ירא 55 שש ר. גאט יג 3.1 עעט = עי

 -רעיײיֿפ ענעבילבעגרעביא טלכרָאכעגסיוא ,זניּפשעגסיוא טָאה ןוז יד ,גנוצ

 ,..ןרָאװעג טשינ ןוא ךעל

 .ת ב ש ,תבש --

 רעכייו רעד ןיא טרעװשענּפָארא קיאיילב םָאה רעניימ ּפָאק דעד

 טשינ רעד ןיא ןסענראֿפ ןוא ןניוא יד טכַאמענוצ בָאה ךיא ,ןיירַא דרע

 ...םורא םעד ןיא ,טכַאלש רעטקידנערַאֿפ

 -עג ןניוא יד זיולב ,טמולחעג טשינ ןוא-טלמירדענ טשינ בָאה ךיא

 עסַאמ ַא רימ וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה םיצולּפ ןוא טכַאמרַאפ ןטלַאה

 לביטש א ,סטכאנוצ-קיטיירפ .רעטכיזעג ענעסענראפ ןיוש ןוא עטנַאקַאב

 טימ ,סעטָאּפַאק ענעדייז עצראווש ןיא ,ןָאטעגנָא דייז ןיא עֶלַא ,ןדיי טימ

 -שיט עסייוו טימ ,ןשיט עגנַאל עסיורג .ּפעק יד ףיוא ןעלטיה ענעטעמאס

 -עג טימ ,ךעלעקעב עטמַאלֿפעצ טימ רעדניק עניילק .טקעדַאב רעכעט

 .קידוצ ןוא ןיהא טּפאשננע רעד ןיא ךיז ןּפוטש ייז ,ךעלהאפ עטלזיירק

 ענבלח יד .ןענרעל שרדמ םייב ןוא רהוז םייב ןעננוזעגסיוא ןרעוו םינונינ

 ...טפול רעטציהעגנָא רעד ןופ ,טייקמעראוו ןופ ןפירט טכיל

 .הלבקנ תבש ינּפ הלכ תארקל ידוד הכל --

 ךיא ,וצ םיא ףלעה ךיא ןוא תבש לבקמ רעניימ רעטָאֿפ רעד זיא סָאד

 . קיטייצכיילנ טעלג ןוא טציהרעד סָאװ ַאזַא ,ןונינ א טימ רעטנוא םיא טלַאה

 ןיימ ןסירעגרעביא .טייקליטש יד ןסירענ-עביא ןבָאה ןשסטייד יד

 יד רעביא טעשטשיווסענ ןבָאה ןרעטש עקידנעילֿפמורא יו ,ןליוק .םולח

 ,ןשַאט יד ןופ קַאבַאט םעד טישענסיוא טייקלענש ַא טימ בָאה ךיא .ּפעק

 -עג טכייל רימ ןיא סע ןוא דרע רעקיטָאלב רעד טימ טשימעגסיוא םיא

 ןֿפרָאװענּפָארא טלָאוװ'כ יו ,טמעטָאענּפָא בָאה'כ ,טימענ ןֿפיוא ןרָאװ

 .גרַאב ַא ךיז ןוֿפ

 ...ןריובענ-רעדיוו ,גנירנ ,יינ טליֿפענ ךיז בָאה ךיא

 טגוילעגניירא ,טנַאה ןױא רעװעג-ןישַאמ םעד ןעמונעג בָאה ךיא

 טכאלש יד ךיילג ,טייקנסיבראֿפ ַא טימ ןסָאשעג ןוא קסיד-זליוק סידַאקרַא

 ןשטייד ןיא גנַאל יוזא טליצעג בָאה ךיא .ןביוהעגנָא סָאװ-רָאנ ךיז טלָאװ
 -געשטיווק טָאה רע ןוא ליומ סָאד ןטינשעצ םיא טָאה ליוק ַא זיב ,רעּפיײנס
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 טעּפמיא טימ ןלאֿפעגּפָארא ןוא סקיב יד טנַאה ןוֿפ ןזָאלעגסיורא קיד

 . ... םיוב ןטקַאהעגנרעטנוא ןא ןוֿפ

 ןסקיב ערעזנוא ןיא .ןגיוצענקירוצ ךיז רימ ןבָאה טכַאנייב טעּפש

 .ןעועג טשיִי ןליוק ןייק רעמ טעמכ ןענעז ןעניזַאנַאמ-ןטָאימעלוּפ ןוא

 -ראֿפ ןוא עטיוט ?סיב רָאַּפש ַא דלעֿפ ןוֿפ ןעמונענּפָארא ןבָאה רימ

 .רענאזיטרַאּפ עטעדנווו

 טָאה רע !וא סעציײלּפ יד ףיוא טּפעלשענ רעצימע טָאה ןידַאקרא

 ןקורט קינייװ-ליֿפ א ףיוא קידנעמוקנָא .קיטייוו ןוֿפ טצכע-קעג קידארומ

 -רַאֿפ יד םורַא ןעדַָאּפ ןביוהעגנָא .ךיז רָאטקָאד רעזנוא טָאה ,דרע לקיטש

 -ָאשעצ עקידנעגנעהכָאנ  ןטיישעג רעסעמ ןשיֿפרָאד ןטיס ןוא עטעדנווו

 .רעדילנ ענעס

 טקוקעג ,לצרָאוװ-םיוב ןטלױֿפעצ ַא ףיוא טצעזענקעווַא ךיז בָאה ךיא

 ,םטכַאנוצ-קיטיידֿפ ,תבש זיא'ס זא ,טסווװעג ,למַיה ןטנרעטשעגסיוא ןיא

 .סָאוװ טרעהעג טשינ ןיילַא בָאה'כ ןוא טעשטּפעשעג סעּפע ןבָאה ןּפיל עניימ

 טשינ ןוא ;ָאט םענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ דסח ןראֿפ טָאג טקנַאדעג בָאה ךיא

 -רעד ךימ טָאה סָאװ ,ןויסנ ןקיצנייא םעד ,ןויסנ םעד ןיא ןסעגרַאֿפ

 ט :- ++ ...טלעװ רעקידאצמנב טשינ ,רענעליוהדַאֿפ ,רעטייוו ַא ןיא טנָא
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 עינאס

 -טסערַא ןיא ןסעזענ ןיב ךיא ןעוו טלָאמעד דָאר; ןעוועג זיא סע

 טָאה סָאו ,טעלָאטסיּפ ןיימ ןוֿפ סָאש ןקיטכיזרָאֿפמוא ןא בילוצ ל?דייב

 .ןֿפָארטעג טשינ םענייק סילג םוצ

 טָאה םינּפ עטַאװעמַאט-שיראנ ַא טימ סור-סייוו רעגנוי א ,לעװַאּפ

 קידנקעדּפָא ןוא הרימש ףיוא סקיב רענעדָאלעגנָא ןַא טימ טיירדעג ךיז

 טָאה ,?דייב ןיא גנַאננייא םייב ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,עטַאמש ל?לקיטש סָאד

 םייב ךיא םלַאה יִצ ןענעײלּפָארא םינּפ ןוֿפ טלָאװעג ,טכַארטַאב ךימ רע

 ,..טשינ רעדָא ,ןֿפױלטנַא

 עלַא ןטיהעגּפָא לעװַאּפ טָאה טורקער א ןוֿפ טייקגנערטש רעד טימ

 בגרָאזרַאֿפ ךימ ןטייצלָאמ עלַאמרָאנ יד טָאטשנָא ןוא טסערַא ןוֿפ םיללכ

 ןוא קעסַאּפ-ךזיױה םעד ןעמונעגוצ ,טיורב קינייוו ,רעסַאװ טכָאקעג טימ

 ןוא טכירעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .גיוא ןוֿפ ןזָאלענּפָארא טשינ ךימ

 ױזַא טָאה רע סָאװ ,לדייב ןיימ ןיא ןא ,טסווועג טשינ יז טייטשראּפ

 -ענ -ַאנ ךיז טָאה סָאװ ,ץלא ןעמוקע;ניירא יוװ ייס זיא ןטיהעג קרַאטש

 . . .גָאלוצ םלַא ןןֿפנָארב לסיב א טימ ,עּפורג רעד ןוֿפ ?סעק ןיא טכָאק

 .ןרָאװעג ןסערעד רימ טיוט םוצ רע ןיא געט עכעלטע ןציזּפָא ךָאנ

 -ימ עד}עי ןבייהרעטיוא ייז ,םינּפ שיראנ ןייז ןגָארטראֿפ טשינ בָאה ךיא

 סואימ טשינ םיא טרעוװו סע יוװ ,טרעדנוװַאב בָאה ךיא ןוא ץָאק םעד טונ

 -נעּפָאק ,דרע לקיטש ןבלעז םעד ןוא ןייא ףיוא ןעיירד וצ ךיז גנַאל-ןהעש

 ןעמ סָאװ ,דרעֿפ ַא יוװ ,ךעלעמייב-עדנַאי ?וויטש ןציּפש יד טימ קיד

 : ,םיוב א ןיא ןדנובעגנא טָאה
2 

 םָאה -ע ןעוו ,ןָאט יירשענ ַא טלָאוװע; רימ ךיז טָאה ---.טָאידיא --

 ןָא רעד טימ רימ ףיוא טצָאלנעג ,לדייב םייב טלעטשענקעװַא ךיז
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 ןתמא רעד ןיא רָאנ .ןענעייל וצ טרעטשעג רימ ןוא ןניוא יד טימ יוז רעמ

 .םיא ףיוא ןייז זייב טפרַאדענ טשינרָאג ךיא בָאה

 טשינ שטייר ןייק ךָאנ טָאה ,רעשירפ ַא ןעוועג ךָאנ רע זיא געט ענעי ןיא

 טָאה ןעמ ,טכַאלש א זיא סע סנױזַא סָאװ טסווועג טשינ ,ןניוא יד רַאפ ןעזעג

 ךסב ןוא ...רצוא ןא יװ רע טיה -- ןטיה ךימ טלעטשענקעװַא םיא

 קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ רע יא -- טכארטעגנ ךיא בָאה -- ?כה

 סעקשָאיּפעל ןסעגעג ,!וויוא ןרעטנוא ,ףרָאד ןיא ןסעזעג ךיז קיאור ךָאנ

 ןיא ,ןשטייד יד וצ טָאטש ןיא טקעמשעגניירא ,ןווירג יצ ,ענעטעמס טימ

 יד ןיא "ןסעגעגפיוא רענייצ , יד טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו טייצ רעד

 ...ןגעװ עלא ףיוא ןוא סעַייל-ןַאב יד ףיוא ,ןטכַאלש

 -גוזעג רענַאזיטרַאּפ עשיניארקוא ןבָאה ?דייב ןוֿפ רעטייו ?סיב ַא

 ךיא ,טעמוא ןקיטכאנראֿפ ןוא טֿפַאשקנעב טימ לוֿפ ,רעדיל ענייש ןעג

 בָאה ךיא .ןרעה טלָאװעג טשינ ןוא ץָאק ןטימ טקעדעגרעביא ךיז בָאה

 יד ייב קידנריצַאּפש ,ןעגניז ןגע58 ייז סָאװ ,ךעלדיל יד טנָאמרעד ךיז

 גטוליײװרַאֿפ ןוֿפ ,יוזַא םתס ייברעד ןוא ָאטעג ןוֿפ טנעו ענעטָארד

 טָאה סָאו ,דיי ַא וצ רעדָא ,בוטש רעשידיי ַא ןיא ןסישניירַא ,ןגעוו

 ...קערש ןיא טנאוו רעד ייב טרַאשעגנ ךיז

 .טמיושעצ טיור ךיז טָאה למיה לקיטש ַא יוװ ,טקרעמַאב בָאה ךיא

 -טסערא ןביז יד ןוֿפ רעטּפניֿפ רעד ,נָאט א קעווא זיא ךָאנרעד דלַאב

 -יקעל ןוֿפ הרימש רעד רעטנוא ןציזוצּפָא ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,געט

 .לעװַאּפ ןטַאװעש
 לפ

* + 

 ךעלטנעוו-ןגייווצ יד טימ ןָאטעג לסיירט א ךיא בָאה קידנליוװ טשינ

 לעװַאּפ ןיא רענעקַארשרעד ַא .ןסיורד ןיא בלַאה ןניל ןבילבעג ןיב ןוא

 ךיא .ןיירא ךיוב ןיא רימ ךיילג טליצעג ןוא סקיב רעד טימ ןֿפָאלעגנָא

 ראֿפ טּפַאכעגנָא ךימ טָאה רע ןוא ןנעקטנַא םיא ןָאטעג ףרָאוװ א ךיז בָאה

 -עג טשינ ןוא ליומ ןֿפָא ןא טימ רעטלמוטעצ ַא ןייטש ןבילבעג ,סוֿפ ַא

 ,טליפעג בָאה ךיא .טשינ רעדָא ןסיש תמא ןַא ףיוא רע הרַאד יצ טסווו

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טנַאה יד .קערש ןוֿפ ךיז טֿפרַאװ םיא ןיא ץלא יו

 -על יד ןוֿפ סױרַא ןענעז ןניוא ענרעבלעק יד .טרעטיצעג טָאה סופ זיימ
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 ןײטשטַאגַארג לאיסי

 שעה ןפלאװ יד יװ ,ןניוואב טשינ ךיו ןבָאה ןגעלּפא יד רָאנ ,ךעכ

 ,טרעוויִלנרַאֿפ

 .טדערעגסיורַא םיוק רע טָאה ,(ןסיש לעװ ךיא) ודוב טַאילערטפ ---

 טּפַאכעננָא ךימ ןבָאה סָאד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא בָאה ךיא

 ןעוועג טלָאװ רע זַא ןוא ןגילנייא טשינ ןעק ךיא זַא ,ןקיטייוץךיוב עכלעזַא

 קיִיָאה טימ ייט ּפָאט ַא טנרָאזַאב רימ טלָאװ רע ןעוו ,"טַארב שַאנ, ַא

 . . . ןֿפנָארב טימ טשימראפ

 ןייז ןיא דייר עניימ ןיא טרעהעננייא עטאוועשיראנ ךיז טָאה לעוװַאּפ

 -כָא: טָאה רע .רימ טימ דיילטימ ןוֿפ טמורקעגסיוא ךייל; ךיז טָאה םינּפ

 עצנַאנ יד ןוכשמ א ראפ ןטלאהענ טָאה רע סָאװ ,סופ ןיימ טזָאלעג

 טימ ןסָאשעגסיוא ןוא לדייב ןיא טקורעגניירא קירוצ ךיז בָאה ךיא .טייצ

 .טייוו רעייז טרעהעגנ ךיז טָאה סָאװ ,רעטכעלעג ַא

 רעציאנ רעד ןיא ןסעגראֿפ עדייב רימ :בָאה טונימ רֶאֹּפ ַא ךָאנ

 .ןֿפנָאדב ןוא ייט ּפָאט ַא ןנָאוט וצ טגנערבעג רימ טָאה רע .עטכישעג

 ןכָאנ םענייא ,ןרַאיצ עכעלטע טרעכיירעג ,ןעוועג היחמ ךיז בָאה ךיא

 .קידהשקשינ טליֿפעג ךיז זוא ,ןטייווצ

 ר

 יד ןוא רענַאל ןיא ליטש ןעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו טכַאנייב טעּפש

 ןוֿפ טקעװעגֿפיוא ךימ ןעמ טָאה ןשָאלרַאֿפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןרעטייש

 -נעיינסיורא .בַאטש ןיא ןלעטש וצ ךיז ןלױֿפאב רימ טָאה ןעמ .ףָאלש

 םעד רימ ןופ קעװא טיירד לעװאּפ יװ ,ןעזענ ךיא בָאה לדייב ןוֿפ קיד

 טשיי ןיב ךיא לייוו ,סָאד רע טוט יצ טסווװעג טשינ בָאה ךיא .,ּפָאק

 =ג טשינ הוא טאה ןעמ לייװ רעדַא ,נעט ןביו עצנאנ יד ןסעזענפיוא

 ןפ טננעןעג םיא םימ ךיז בָאה ךיא ...באטש ןיא ןטיילנאב -ימ ןסייה

 -עג בָאה ךיא סָאװ ,לטיה עקסּפַאצַאק ןיימ טימ קידנעכָאֿפ סנטייוורעד

 .רעמוז ייס ןוא רעטניוו ייס ןנָארט

 רע רָאנ ,ןגירשעג םיא וצ ךיא בָאה ,(טנוזעג ייז) ווָארָאדז זדוב --

 ,טקנוּפ זא ,ןעזענ בָאה ךיא ןוא ןָאטענ טשינ קילב ןייק רימ וצ טָאה

 טקנוּפ ,ןטיהעג ךימ טָאה רע ןעוו קירוצ ןוא ןיהַא טיירדעג ךיז טָאה רע יוװ

 ,טנרָאֿפ ןוֿפ סקיב יד קידנגָארט ,רעטייוו רע טזיירּפש יוזא
* 

* * 
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -טע ,רידנַאמָאק רעד : ןסעזעג ןענעז ,שיט ןגנַאֿפ םורַא ,בַאטש ןיא
 .עינָאס ןוא רענאזיטרַאּפ ,עכעל

 -ראֿפ וצ ןבענענ טקנוּפ עינָאס טָאה ;ןעמוקעגניירא ןיב ךיא ןעוו

 ןעמ ןנעװ עכלעװ ךרוד .יעמוקהאפ ףראד ?יצקא יד יװא יװ ןייטש

 ךיא .ןקרעמַאב טשינ נָאט ןלעה ןטימ ןיא ננוא לָאז זעמ זַא .,ןייג ףרַאד

 ,ףרָאד ַא ,ישטיוועשוװוָאלג ןנעוו ךיז טלדנַאה'ס זַא ,טריטנעירָא ךיז בָאה

 יד ןוא דענַאל-דלַאװ ןוֿפ רעטעמָאליק קיסיירד א ייב ךיז טניֿפעג סָאװ

 ןוא הנותח ַא ןעמוקרָאֿפ טרָאד ףרַאד סע .רעכיז טרָאד ךיז ;ליֿפ ןשטייד

 .יײצילַאּפ רעדָא ,רענלעז ,עשטייד ןייז -יוא ךעלניײשרַאו טרָאד ןלעוװ סע

 ףראד ןעמ סָאװ טיײקיטכיזרָאֿפ רעד ןגעװ טדעו עינָאס יװ ,קידנרעה

 סע טָאה סעּפע .טקילבעגרעביא ךיז רעניאזיטרַאּפ .רימ ןבָאה ןעמעננָא

 -ענ ןצנַאנניא זנוא ןבָאה דייר סעינָאס רָאנ ,טקעמשענ ױזַא טשינ זנוא

 עלא וצ ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא ןניוושעג ןבָאה רימ .טּפעלּפ

 ַא טדערענסיוא ךיא בָאה לדייב-סבַאטש ןופ קידנעיינסיורא .רענעלּפ עריא

 -ךייב יד ןשיוװצ ןדנווושראֿפ רעבָא רימ זיא יז ,ןעינָאס וצ רעטרעוו רַאּפ

 .ןייש-הנבל ןיא טצנַאל;ענ טָאה סָאװ ,טַאמָאטיױא םענעלָאטש ןמימ ךעל

 -נָא טָאה זנוא טימ .רענַאל ןופ טרירעגסױרַא רימ ןבָאה גָאטרַאפ

 ,רימ ןבָאה טסווװענ רעבָא ,עּפורג רעטייווצ ַא ןוֿפ דידנַאמָאק ַא םריֿפעג

 -נאמָאק רעד טשינ ןוא ,יז זא ,ץלַא ךיז טדנעוו ,ןעינָאס ןיא ,ריא ןיא זא

 .ןֶא טריֿפ ריד
:: 

 יא א

 םוצ -- רימ ןוא ףוס ריא וצ ןעננאנעג זיא טכַאנ-רעמוז עצרוק ַא

 רעקינַאטרַאפ רעילב ַא טלעהעגנ ןיוש טָאה סנטייוורעדנופ .נערב-דלַאוװ

 -צניֿפ רעד ןיא טרעטנָאלּפע; ךָאנ ךיז וּבָאה טירט ערעזנוא רָאנ ,?מיה

 ןיא סָאװ ,סעכלעזא סעּפע ןסקאוועגסיוא זיא לָאמ וצ לָאמ ןופ .שינרעט

 -נוא ןטלאהעגנייא ןבָאה רימ ןוא סנטָאש עכעלשטנעמ וצ ןעוועגנ ךעלנע

 ןבירטעג טָאה ןוא ןסקַאוװעגסיױא עינָאס רעזנוא זיא רדסכ רָאנ .טירט ערעז

 רימ זַא ,שטעּפ יִװ ּפעק ערעזנוא רעביא ןלַאֿפעג זיא םיטש ריא .סיודָאֿפ

 ...ןגיוא יד ןביײהוצֿפוא טמעשע; ךיז ןבָאה

 תומהב -- טעשטירעצ ךיז יז טָאה -- ךייא טימ לװַײט רעד --
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 -רעד ךיז םיוב ַא רַאֿפ ? ריא טליוו ,םייהַא קירוצ רשֿפא טליוו ריא ,עטסיוו

 ...4 ַאה ,ןקָארש

 קיד;נייװשליטש ןוא רעטרעוו עדיא טימ טקיטשע; ךיז רימ ןבָאה

 טמעשרַאֿפ ןטסיײממַא .ןסּפעש ענעקָארשעצ יװ ןריֿפ ריא ןוֿפ -יז טזָאלעג

 רדסכ טָאה עינָאפ ןעמעוו ,עּפורג רעזנוא ,וֿפ רידנַאמָאק רעד ןעווענ זיא

 -ָאק ַא ױזַא יװ ,רסומ טגָאזעג ןוא לברַא םייב ,טנַאה רעד רַאֿפ טּפעלשעג

 . ..ןריֿפֿפיוא ךיז ףרַאד רידנַאמ

 ךיז קעלֿפ רעטיור ַא טָאה נערב-דלַאװ םוצ ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו

 וֿפ ךיז ןכָאה ךעלדנקלָאוו עסייוו ,למיה לקניוו ַא ןיא ןסָאנעצ טאהעג

 -עג יולב ןצנַאנניא זיא ?מיה רעד זיב ,ןעגַיַאנעצ ןוא ןדנוצעננָא םעד

 ... ןוז עקיכעלייק ַא !רָאװענ זיא קעלֿפ ןטיור םעד ןוֿפ ןוא ןרָאװ

 -נוא זַא ,רעמייב-דלַאו עקינערב יד םורַא טניילעצ ךיז ןבָאה רימ

 טיורב ןעמונעגסיורַא טָאה הרבח ,ןעזסיורא טשינ ךיז ןלָאז םיֿפונ ערעז

 ?בירג א ןעזרעד בָאה ךיא .ןירַא ליומ ןיא טּפוצעג ןוא ןשַאט יד .ןוֿפ

 -מוא דעד ןיא ןשַאװענ ןוא טרַאשענוצ ךיז ךיא בָאה ,רעסאוו קיצומש

 ךיוא ןרָאװעג רעַייײר טשינ ןענעז סָאװ ,טנעה יד ןוא םינּפ סָאד טייקנייר

 .ייז ןשַאװ ןכָאנ

 עניילק ןעמוקֿפיונוצ ןביֹוהעגנָא ךיז ןבָאה ןטייז ענעדײשרַאֿפ ;וֿפ

 זיא עדַאטס רעדעי דָאנ .יק ןוא ןסּפעש סעדַאטס עסיורג טימ רעכוטסַאּפ

 -וצסיורא טגאוועג טָאה סָאװ ,המהב עדעי ןסיבעג ןוא טנוה ַא ןֿפָאלענכָאנ

 .רעטייווצ א טימ ןשימוצסיוא ךיז ןוא עדַאטס רענענייא רעד ןוֿפ ןכירק

 טגיילעגקעווא ךיז רעכוטסַאּפ יד ןבָאה טרָא ןטמיטשַאב ַא ףיוא קידנעמוק

 א טכַאמעג ןבָאה ייז .דלַאװ גערב ןוֿפ טייוו טשינ עקַאט ,זָארנ ןֿפױא

 רעסיורג ןעוועג זיוש זיא סע שטָאכ ןוא ךעלדנעּפש ענעבילקעגנָא ןוֿפ רעייֿפ

 ןיא טצעזעגסיוא ךיז ייז ןבָאה ,למיה ןוֿפ ןעננַאגעג זיא ץיה א ןוא נָאט

 .ךעלהשעמ ענעדיישראפ טלייצרעד ךיז ןוא רעיײֿפ םורַא זיירק ַא

 עכעלשטנ:עמ א ןבױהעגֿפױא דלעֿפ-האובת ןוֿפ ךיז טָאה גנילצולּפ

 -ענרעביא זנוא טָאה ןמיס םעד .קירוצ ןוא ןיהא ןגיווװַאב ךיז טָאה יז ,טנַאה

 טכַאנ עצנַאג ַא זנוא רַאפ טָאה רעכלעוו ,ףרָאד ןטסטנָאנ ןופ רעיױוּפ ַא ןבעג

 סיורָאֿפ ןוֿפ םעד טיול .ןשטייד ןייק ָאטשינ ןענעז סע יצ ,טנגעג יד טרינָאיּפש
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 זַא ,ײרֿפ זיא געוװ דעד זא ,ןענַאטשרַאֿפ רימ .!בָאה ןכייצ ןטסעומשענּפָא

 .ףרָאד ןיא ןעגנורּפשניירַא טסיירד ןענעק רימ

 טימ :עװַאב ןוא ּפָאק ןטימ לקָאש ךיא יוװ ,טקרעמַאב טָאה הרבח

 :רעטכעלעג א טימ טצַאלּפענסיורא רעטשרע רעד ייגרעפ טָאה ,ןּפיל יד

 וצ טעב רע ,טעז) ...ּפיליֿפ ,אסטילַאמ ונָאב ןָא ,עיטירטַאמס ---

 -ענ זיא סע ,קידנסיוו טשינ טכַאמענ ךיז בָאה ךיא רָאנ (....ּפיליֿפ ,טדנ

 ויימ ןיא ןסעגרַאפ לָאז ךיא זַא ,לַאפ רענעטלעז ַא ,תמא ןַא סָאװ ,ןעוו

 ןיא טייקגנירנ ענדָאמ ַא טליֿפעג בָאה ךיא .,ןענעווַאד ןריבורּפ ןוא ,הרבח

 ךיז טָאה סָאװ ,גנַאזענ-לניוֿפ סָאד .דלַאװ ןיא טשינ לָאמנייק יװ ,רימ

 -יד עכלעזא ןסָאנענסיוא ןבָאה סָאװ רעכוטסַאּפ יד ,נערב םייב טליּפשעצ

 ךימ טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד ,ךעלעֿפיײֿפ ערעייז ןוֿפ רענעט עקידנעקנעב ,ענ

 טלעוװו רעטייווצ ַא ןיא ישטיוועשוואלנ ןיא הנותח רעד ןוֿפ טריֿפעגקעװַא

 ,ױזַא טקזוח הרבה ןיימ סָאװראֿפ ןענאטשרַאֿפ טשינרָאנ בָאה ךיא ןוא

 ...ןּפיל יד טימ ןקידנעשטּפעש ַא ןענוֿפעג ךימ ןבָאה ייז ןעוו

 א

 ַא קידנענעֿפע ,ןטייז עכעלטע ןוֿפ ףרָאד סָאד ןלַאֿפַאב ןענעז רימ

 ןענַאטשענ ןענעז עכלעוו ,סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ .ןטֿפול רעד ןיא יירעסיש

 -עז ,ךעלּפערט ענרענייטש יד ףיוא ןסעזעג רעדָא סעקזייה ערעייז ראפ

 יו ,ןעזעגסיוא טָאה ףרָאד עצנַא; סָאד ןוא ןדנווװשראֿפ קערש ןיא ןענ

 טָאה.טרָאד ןוא ָאד .יֿפָאלשעגנייא גָאט ןטימ ןיא לָאמַאכָאנ טלָאװ סע

 -עצ ךיז ןבָאה עלַא זיב ,ןטייווצ ַא קידנרעֿפטנעּפָא ,טליבעצ ךיז טנוה ַא

 .קערש ןיא ןנירש

 .ןעמוקעגרָאֿפ זיא הנותח יד ווו ,זיוה סָאד טלנַיירענמורדא ןבָאה רימ

 ןעיַאטס זנוא ןופ םענייא ןדעי רַאפ טעװ סע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז רימ

 רעקיצנייא ןוא {ייא ןייק רָאנ .שטייד רענעסָאשרעד רעדָא רעקידעבעל א

 .טשינ ךיוא וליֿפא טנאיצילָאּפ רעבלַאה ןייק ןוא ןעוועג טשינ זיא שטייד

 טשינ ןעוועג רעכיילג עקַאט זיא'ס .ןעינָאס ףיוא ןָאטענ קילב ַא בָאה ךיא

 טָאה יז .םירוסי ןוֿפ ץראווש ןעוועג זיא םינּפ ריא .ריא ףיוא ןקוק וצ

 ןיא יז ,ןביילג טלָאװעג טשינ טָאה יז .ןעקנעש טנעקעג טשינ סָאד ךיז

 טשינרָאג ןוא ןרעלעק יד ןיא טרעטשינעג ,רעביטש יד רעביא ןפָאלעגמורַא

 -ענ ךיז זניוא ענירג ,עריא ןבָאה בוטש ןיא קידנעמוקניירא .... ןענוֿפעג
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 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 -ץנסיוא טָאה ז .ןייוועג ַא טימ ןסישוצסיוא ןעוועג טיירנ זיא יז ןוא םכייּפ

 יד ןָאטעג ןעוועג ריא טלָאוװ'מ זא ,ענעכָארבעצ ןוא עטלּפייװצרַאֿפ ַאזַא זעז

 יבא ,םענייא שטָאכ ,שטייד ַא וצ ריא טקיש ןעמ ןעוו ,טייקילעפעג עטסערג

 ...טטנעה עקידייל טימ דלַאװ ןיא ןייגוצקירוצ טשינ

 רידנַאמָאק רעד טָאה ףרָאד ןיא ןָאט וצ סָאװ רעמ קידנבָאה טשינ

 סָאד !שיוט וצ ,?יוװ רע סָאװ ,ןעמענ וצ זנוא ןוֿפ םענייא ןדעי טביולרעד

 אזא וצ קשח ןייק טאהעגנ טשיִנ בָאה ךיא .טסענ-הנותח יד ייב ץכעוטנָא

 ַא עטתנתוחמ רעד ייב ןטעב ךיק ןיא ןעננַאנעג;נײרַא ןיב ,"עיצארעּפָא ,

 רעטצנעפ א ייב ךיז קידנצעזקעװַא ןוא ןרַאג ןסייוו טימ לדָאנ עסיורג

 .םידנב ענעסירעצ עניימ טעטַאלענסיוא ןוא ןטכָאררַאֿפ ךיא בָאה

 -רָאנ ,ןעמוקעגסיורא יינרעס רעניילק רעד זיא רעטעּפש טונימ ַא ןיא

 שעװ-עטניװ רעד ןיא ןתח םעד טזָאלעג טָאה רע .ןענעקרעד וצ טשיִנ

 -עג ןענעז ןעינָאס .שוָקעּפַאק ןטימ ,גניקָאמס ןצראווש .ןייז ;ָאטעגנָא ןוג

 -סעווש סהלכ רעד ןוֿפ ןעמונענּפָארַא ייז יז טָאה ,ןקָאז רָאּפ ַא ןרָאװע: ןלעֿפ

 טֿפלעה א טוָאלעג ןוא יינרעס סָאװ .עבלעז סָאד ןָאטעג ןבָאה ערעדנַא ,רעט

 0 .סעקטאג עזיולב יד ןיא טסעג-הנותח יד ןוֿפ
 ַא רעדורב סנתח ןוֿפ ןגניױצענּפָארַא טָאה ןיילא רידנַאמָאק רעד ךיוא

 - . .הלכ ןייז רַאֿפ ןקָאז יד ןעינָאס ייב ןעמונעגוצ ןוא לוויטש עיינ רֶא

 ןעװעו ךבכמ ןיילא ךיז רימ ןבָאה שיט םיײב ךיז קיד:צעזקעװַא

 ןעמ .הנותח רעד ףיוא ןרָאװעג טיירנענוצ .זיא סָאװ ,ןטו: םעלַא טימ

 .רעִיַאזיטרַאּפ זענעז רימ זא ,זנוא ןיא ןענעקרעד טנעקענ טשינרָאנ טָאו

 היו ןבאד םירעיּפ יד ןואו רעריל ,עשיפור ןעננוזעג ןבָאה .רימ

 ,ןליוק טימ ןטיֿפוס יד טרעכעלעגכרודַא ןבָאה רימ .קערש ראֿפ טלסיי-טע

 רימ !ענעז ערוכיש בלַאה ןוא םלוע ןשיֿפרָאד םעד ןקערשוצרעביא ידכ

 ...דלאוו ןיא קירוצ קעווא רעטעּפש
8 
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: 

 ןַיז

*+ 

 טָאה גָאט ןטנייל וֿפױא ןוא ,קידנעטש יװ ,יײברַאֿפ ןענעז געט טכַא

 ווירב ַא טנעיילעגרָאּפ זנוא ןעמ טָאה טרָאד .בַאטש ןיא ןֿפורעג זנוא ןעמ

 -יא םעד ףיוא טגָאלקעג ךיז ןבָאה ייז .םירעיוּפ רעשטיוועשווָאלג יד ןוֿפ

 -לישעג ייברעד ןוא הנותח רעייז פיוא טכַאמענ ןבָאה רימ סָאװ ,לַאֿפרעב

 ןעמ טָאה זנוא ןוֿפ םענייא ןדעי .טביױרַאכ ייז טָאה ןעמ יוזא יוװ ,טרעד
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 סע ןעװ .ןעמעוו ייב ןוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,יונענ טגערֿפעגסױא

 טקעטשענ טָאה סָאװ ,לדָאנ יד ןזיוענ ךיא בָאה רימ וצ ןעמוקעג זיא

 טכַאמעג רימ בָאה'כ סָאװ סעטַאל יד ןוא עק-ַאנירַאמ ןיימ ןופ ץַאל א ןיא

 ןגיױצעגּפָארַא ןעמעוו ייב טָאה יז זַא ,טלייצרעד טָאה עינָאס .קיטנוז םענעי

 ןעמונענּפָא ךיילנ ריא ייב טָאה רידנַאמָאק רעד עכלעוו ,ןקָאז רַאַּפ ַא

 ,ןָאטעגַיֶא ןעמוקעג עקַאט זיא רע .ןדער טֿפרַאדַאב טשינרָאג טָאה ייגרעס

 עניילק יד ןיא ,סּפינש ןיא ,גוצנַא ןצראווש ;ייז ןיא ,ןיילא ןתח רעד יו

 טביולרעד ייז טָאה רידנַאמָאק רעד זא ,טלייצרעד ןבָאה עלא .ךעלעוויטש

 ,..ןָאטַ!:.עבלעז סָאד ךיוא טָאה ןיילַא רע זַא ןוא ןכַאז יד ןעמענ וצ

 טסישענּפָא ןעמ טָאה גנושרָאֿפסיוא רעקידהעש עכעלטע ןַא ךָאנ

 .טרידיווקיל רַאֿפ ןטלַאהעג ךאז יד ןבָאה דימ ןוא עּפורג ןייז וצ ןדעי
 לא א

 ,גָאט ךאנ גָאט .זנוא ייב ןכאז ענדָאמ ןעשעג ןביוהעגנָא ןבָאה סע

 ,תונברק ןַארַאפ ןענעז ישטיוועשווָאלנ ייברַאפ ןרָאפ רעדָא ןעיינ רימ ןעוו

 ןדעי ןניל עכלעוו ,רעניארקוא ןוא ןשטייד ךרוד טריקַאטַא ןרעוו דימ

 טריֿפעג ךיז ןבָאה רימ יװ ,םעד טיול .ןטלַאהאב טרָא רעדנא ןא ןיא גָאט

 -טנייֿפ ןוא עכייר סָאד טכַאנייב .ןלַאֿפַאב טֿפרַאדעג רימ ןבָאה טציא זיב

 ןציז עכלעוו ,ןשטנעמ יד טימ ןעמַאזוצ ןענערברַאֿפ סע ןוא ףרָאד טעכעל

 ,..ןשטייד יד יוװ רעסעב טשינ זנוא רַאֿפ

 -ָאק רעד טָאה טכַאנרַאֿפ א םענייא ןיא .ןעשענ טשינ זיא סָאד רָאנ

 "ואל; ןייק ןרָאֿפוצסיױרא לעֿפַאב ַא ןעמוקַאב עּפורג רעזנוא ןוֿפ רידנַאמ

 ןעמונעג לייטנָא טָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עּפורג רעבלעז רעד טימ ישטיוועש

 ןבָאה רימ .ןעוועבַאר ןופ "עיצַארעּפָא , רעד ןיא רעירפ ןכָאוו ייווצ טימ

 -רַאֿפ ןבָאה רימ .געוו ןיא .ךיז טזָאלעג ןוא ןרופ עכעלטע טנַאּפשעגניײא

 -רַאֿפ זנוא ןעמ טָאה "ןכערברַאֿפ , ןקיטסלָאמעד םעד בילוצ זַא ,ןענַאטש

 רוֿפ רעטשרע רעד ףיוא .ףרָאד ןצנאנ ןנעק עיצקא יד ןריֿפוצסיױא טּפשמ

 *ענ ןבָאה ןניוא ענירג עריא .טלַארטשענ טַאה יז .עינָאס ןסעזעג זיא

 אקווד טָאה יז סָאװ ,טעברַא ?קיטש רעווש ַא רַאֿפ דימת יװ ,טצנַאלג

 :.:טַאהענ ביק

 טלייאעג ךיז ןוז יד טָאה ףרָאד ןיא ןעמוקעגניירא ןענעז רימ ןעוו

 ןוא ישטיוועשווָאלג ןיא לייו א ףיוא ןטערטענּפָא טָאה יז .ברעמ וצ
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 ןײטשטַאוַטרג לאיחי

 "רעטנורַא יז ןיא ףרָאד ןטימ ןיא רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא קידנעעזרעד

 -עי טשינ רעמ ןיוש ךיז ןוא רעטסיולק ןסיורנ םעד רעטנוא ןלַאֿפעג
 ....ןעּפארדסיורא טנעק

 *סיוא טשינ ךיז טרָאװ ןייא ייק טימ טָאה רעכלעוו ,רידנַאמָאק רעד

 זנוא טָאה ,ישטיוועשווָאלג ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ סָאוװ בילוצ ןבענעג

 ןלָאז ייז ןא ,םירעיוּפ יד ןגָאזנָא ןוא רעזייה יד רעביא ןֿפיול ןסייהעג

 םירעיוּפ יד .עלוש רעד ןוֿפ ףיוה ןיא ןעמוקענפיונוצ ןטסלענשמַא יװ ךיז

 -ניק יד טימ ןעמוקעג ןענעז סעמַאמ ,טנייוענ ןוא טמלצעג ךיז ןבָאה

 וניוא יד ןיא ןקוק ןנוא טנעקענ טשינ ןוא טנעה יד ףיוא ךעלרעד

 ןעמוקעג זיא ןוא טקיטעּפשרַאֿפ ךיז טָאה ,עטציוושראֿפ ַא ,עינָאס .ןיירא

 ,..ריא ףיוא טרַאװענ ןיוש ןבָאה עלא ןעוו ,עיטראּפ דעטצעל ַא טימ

 ייוצ טניילעגקעװַא ךיז ןבָאה ישטיוועשווָאלג ןוֿפ למיה ןרעביא

 יד ווו ,רעטסיולק םעד רעטניה ןוֿפ ןכָארקעגרעֿפַא ןענעז סָאװ ,ןסַאּפ עטיור

 -קיצנַאלג ייווצ יוװ ןעזענסיוא ןבָאה ןסַאּפ יד .טססונעג ןיוש טָאה ןוז

 .סרעסעמ עֿפרַאש

 ,טַאמָאטיוא ןייז 'וּפ עירעס ַא טזָאלענסױרַא טָאה רידנַאמָאק רעד

 -ענ טָאה רע .ליטש ןביילּב לָאז ץלַא זַא ,ןמיס א ןייז טלָאזעג טָאה סאו

 : טנעיילע;רָאֿפ ןוא שַאט-םעזוב ןוֿפ ריּפאּפ ַא ןעמונעגסיױרַא ןסאל

 ןוֿפ .: .א דַאיײטָא ןשינַאזיטרַאּפ ןוֿפ בַאטש ןוֿפ לעֿפַאב ןטיול,

 ףרָאד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עליוויצ יד ןעװעבַאר ראֿפ טרעוו יקסווָאסָאקָאר

 ."ע י נ ָא ס -- עקנַאזיטרַאּפ ר טיוט םוצ טּפשמראפ ישטיוועשוואלג
5 8 

 -ןשטנעמ רעקידנעייטשמורא רעד ךרוד ןסירעגכרודא ךיז בָאה ךיא

 טשינרָאג בָאה ךיא .רענעגושמ ַא יו ףרָאד ןוֿפ ןֿפָאלעג ןיב ןוא עסַאמ

 ךיא יצ סנייא ץלַא ןעװעג רימ זיא סע .ןעזעג טשינרָאג ןוא טרעהענ |

 -אזיטרַאּפ יד וצ דלאוו ןיא יצ ,ןשטייד יד וצ טָאטש ןיא ןֿפױלניײירא עוו

 ןשטייב ענרעדעל יװ ךימ ןשטַאּפ'ס זא ,טליֿפעג ךיא בָאה קידנֿפיױל ,רעֶי

 -ָיַאויטרַאּפ יד טיוט םו צ,-- :רעטרעוװ סרידנַאמַאק םעד

 םיוב םענעפרָאוװעגמוא ןַא ףיוא ןלַאפעגפױרַא ןיב ךיא ."ע י נָא ס ע ק

 .ןגירשעג ,רָאה יד ךיז ןופ ןסירעג ,טעּפילכעג בָאה ךיא .ןגיל ןבילבעג ןוא

 -צניֿפ רעד ןיא טנייוװעצ ךיז ךיא בָאה -- ?יז סעּפע סָאװרַאֿפ ---
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 :עגארֿפ !יימ ףיוא הבושת ַא ןבָאה טלָאװעג ןוא ןיירַא טכַאנ רערעט

 ןָאטעגנָא ןצנַאנניא ךיז טָאה סָאװ ,יינרעס םעניילק םעד טשינ סָאװרַאֿפ

 -ענ ךָאד טָאה רע ,דידנַאמָאק םעד טשינ סָאװרַאֿפ ? רעדיילק סנתח ןיא

 ? ןעװעבַאר ןסייה

 -ַאזיטרַאּפ ןוֿפ םיאנוש עכלעזא ...ףרָאד ךעלטנייֿפ ַאזַא ןּוא ---

 םעד ראֿפ ןוא -- שטייד םעד ןבעגעג ףרָאד סָאד טָאה יײצילָאּפ ליֿפ יוזא ,רענ

 ? עשידיי ַא זיא יז לייוו ?עינָאס עשידלעה יד ? עינָאס טלָאצַאב םעלַא

 ריא ןוֿפ םיטרּפ יד ןבעגענרעביא רימ ןעמ טָאה סנגרָאמ וצ ףיוא

 .טיוט

 .ןסָאשענסיוא טשינ לאֿפוצ ַא ֿפילוצ ןבָאה ןליוק יירד עטשרע יד

 ןענַאטשעג זיא סָאװ .ןַאזיטרַאּפ רעד ןוא ןלַאֿפעגמוא יז זיא קערש ןוֿפ

 רעד ןיא .טלעטשענקעװַא ןוא ןביוהענֿפיױא לָאמ ייווצ יז טָאה ,ריא ןבענ

 -עג ,רעדיילק יד ךיז ןופ ןסירעג ןוא ןעניז ןופ ּפָארַא יז זיא ענר רעטצעל

 טשינ יז טזָאל ןעמ סָאװראֿפ ןנירשעג ןוא ןַאזיטרַאּפ ןטימ ךיז טרעּפמַא

 .. . טנייֿפ ערעזנוא טימ ףרָאד סָאד ןדניצרעטנוא

 םעד טרעכעלעג ריא ןוא ןסָאשענסיוא ליוק עטרעפ ַא טָאה ךָאנרעד

 טרעקענמוא ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .טולב ןענורעג טָאה ?יומ ןוֿפ .ּפָאק

 ןֿפיוא רעּפרעק ןטיוט ריא ןנָארטוצקעװא ןליוֿפַאב ןבָאה ןוא דלאוו ןיא

 ...ןֿאטעג טנווָא ןבלעז ןיא סָאד בָאָה םירעיוּפ יד ןוא ןימלע תיב ןשיֿפרָאד
 לא לא

 ,רענאל ןיא ןעמוקענקירוצ ןיילא ךיא ןיב טכַאנייב טעּפש טשרע

 ןיהווװ .רעוועג-ןישַאמ ןטימ רעטעמָאליק קיסיירד א סיֿפוצ ךיז קידַיּפעלש

 ,גנַאלק רעדעי ןוא ןעינָאס ןעזענ ךיא בָאה קילב םעד טרעקעג רָאנ בָאה ךיא

 : טנערֿפענ ךימ טָאה -- ןעמונענֿפױא ןוא טרעהע; רָאנ בָאה ךיא סָאװ

 ...? ןעקנעדענ סע טסעװ ? ןסעגרַאֿפ סע טסעוװ ---
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 טיירפאב ןרעוו רימ

 רעזנוא ןוֿפ סעמָאלב יד טנקו-טענסיוא טָאה ןוז עקידזומת-ףיס א

 .ןעוועג ןדירפוצ קרַאטש יױזַא טשינ ,בנא ,ןענעז רימ סָאװ ןוֿפ ,דלַאװ

 וצ טניווװװענוצ ךיז רימ ןבָאה ,דלאוו ןיא ןייז רעזנוא ןוֿפ רָאי יירד ךרוד

 טַיייפ ןבָאה רימ .דרע רעקימייל ,רעקיּפעלק וצ ,סעטָאלב וצ ,טײקסַאנ

 רעד -יז טָאה ןיהַא ?ייו ,דלַאו םענעקורט ,ןדָאב םענעקורט טַאהעג

 יו ,ןעליוקסיוא זנוא ןוא ףָאלש ןטימ ןיא ןענעבנגרַאֿפ טנַאקענ אנוש

 .דלַאװ ןיא רענאזיטרַאּפ טימ ןֿפָאדטעג לָאמנייא טשינ ךיז טָאה'ס

 ןהעש עצנַאג ןענעז ךעלענייֿפ .עסיורג רעייז ןעוועג ןענעז ןציה יד

 -ָאילימ .ןָאט וצ ילֿפ ןייק טכַארטעג טשינ וליֿפא ןוא ןטָאש ןיא ןסעזענּפָא

 יד ןיא ןעילּפוצסיױרא טָאטשנָא ןבָאה ,ןנילֿפ ענדילז ןענָאילימ ,ןראמָאק ןענ

 -ןּוא ןסיבענ ןבָאה ייז .דלַאװ ןליק ןיא ןביילב רעסעב טלָאוװעגנ רעדלעֿפ

 עטכייֿפ טכוזענּפָא ןבָאה רימ .ןרָאװעג ןלָאװשענ זיא סָאװ ,טיוה רעז

 ,ךעלדייב יד ןבענ ןרעכייר ןזָאלעג ןוא ןדנוצעגרעטַיוא ייז ,ןעלצרָאוו-םיוב

 .גנַאל ףיוא טשינ רעבָא ,ןבירטרַאפ לסיב ַא ייז רימ ןבָאה םורַא ױזַא

 עטנערבענּפָא ןא יװ טליישענ ךיז טָאה רעמייב יד ןוֿפ ערָאק יד

 טגיילע;קעװַא ךיז ,טקלעוװעג ןבָאה ךעלעמייב עניילק ןוא ןזָארג יד ,טיוה

 .עקיטשרוד ,עטשלחרַאֿפ ,דרע רעד ףיוא

 עלעקעלפ ןייק טאהעג טשינ .טצנַאלנענ טָאה למיה רעיולב רעד

 ןגיוצעצ םיוש עניד-סייוו ַא יו לדנקלָאו ַא ךיז טָאה ןטלעז רָאנ .ךיז ףיוא

 סָאד .ןענופעגּפָא לַארטשךוז ַא רעבָא סע טָאה ,ץכעילב םעד ףיוא

 .ןזייא סייה א ףיוא יינש יו ,ןעננַאנעצ ךיז זיא לדנקלָאװ

 -ַאל ןיא ?למוט ַא טכַאמענגנָא טָאה ,ןיטסידַאר יד ,אנווָארטַָאיּפ ַאננַא

 ןטריקסַאמראֿפ ריא ףיוא עשעּפעד-ַָאידאר ַא ןעמונעגּפָא טָאה יז .רעג

 עריא ןיא רָאנ .ענעגושמ-בלַאה ַא יװ ןֿפָאלענמורא זיא יז .טַארַאּפַא
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 ןבעל טלָאטװעג בָאה ךיא

 טשינרָאג ןזָאלעגרעביא בַאטש ןיא טָאה יז זא ,טנעקרעד רימ !בָאה ןגיוא

 יד ןַא ,סעייֵי יד טסוווהעד ךייל: ךיז ןבָאה רימ .העידי עטכעלש ןייק

 ןוא טנָארֿפ רעזנוא ףיוא עוויסנעֿפָא ןא ןביוהעגנָא טָאה יימרא עטיור

 ן ד יד טלגנירעגמורא ,שרַאמסיױורָאֿפ ןקיזיר א טכַאמענ ןיוש עקַאט

 ...יײרֿפאב ןדעװ רימ זלעוו טָא ,טָא ןוא

 ןירעד רָאנ ,ןעננולקעג דמערֿפ סעּפע טָאה "?טיירֿפַאב , טרָאװ סָאד

 יד ןעמ ןָאק טרָאוװ ןיא סָאװ ,דיירֿפ א ,טייקנייש ַא טליֿפענ רימ ןבָאה

 .ןבענרעביא טשינ ןליֿפעג עקיזָאד

 ,טזדלאהע; ,טשוקעג ,טּפַאכענמורא ךיז טָאה !טייווצ ןטימ רענייא

 . .טצנַאטעג ןוא דיירפ רַאפ ןעגנורּפשעג

 וצ טונימ ןוֿפ ןעמונעגנָא "טיירֿפַאב , טרָאוװ ּסָאד טָאה רימ ייב רָאנ

 ,רימ ןלעוװ -עלדנע סָאװ ,טײרֿפע; ךיז בָאה ךיא .שטייט ןרעדנא ןא טויימ

 ןעמיקסיורא ןלעװ רימ ,שינעגנעֿפענ ןוֿפ סױרַא ,"ןטידנאב-דלאיו, יד

 ןוא םציירפ .ןפאנ  רעזײה וצ .,ןשטנעמ וצט .טלעװ רעד .יא קירוצ

 -ַאב, טרָאװ עבלעז סָאד טָאה רעטעּפש םונימ ַא ןיא רָאנ ...ענענייא

 :ןָאטעג גערפ א ךיז בָאה'כ ןוא טקיטייוװעצ ,טֿפמַארקראפ ךימ "טיירֿפ

 יִצ ?ַאה ? ןסַאג ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ע:עגייא עכלעוו ? ןשטנעמ א רַאֿפ סָאװ

 יד טימ ָאטעג ןיא טזָאלעגרעביא בָאה ךיא עכלעוו ,ןסַא: יד וצ עקַאט

 ביוא סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ?םיּפוו עשידיי עטיוט עקידנרעגלַאוװמורא

 -נוא ןעזעג ייז ןבָאה ,הטיחש רעד ןיא ןפלָאהעג ןיילַא טשינ ןבָאה ייז

 ? טכַאלעג ןוא קילגמוא רעז

 ידנטכַארט ,ןליֿפ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ךעלקילנמוא יװ

 וא טגָאזעגנָא טָאה ַאנװָאדטָאיּפ ַאננַא סָאװ ,;נואיײרֿפַאב רעד

 ...ריא ראפ ךיז ךיא בָאה ןקָארש

 יד ...ןטכַארט וצ טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס סָאװ ,קילג א רָאנ

 "עג רדסכ טָאה -- ןגעװ עלַא ףיוא ןֿפױלטנַא ןביוהעגנָא זבָאה ןשטייד

 -נענ לָאמַא סָאװ ןעמוק ערעזנוא ,ָאידַאר סַאנווָארטַאיּפ אננַא ןדלָאמ

 ...נָאט עדאיל ַא ,זנוא וצ רעט

 ;נַאל םישדח ,ַאנװוָארטַָאיּפ ַאננַא יח ,זיא יז ערעייט ַא רַאֿפ סָאװ ,ךע

 טקיּפ סָאוװ ,לגיוֿפ ַא ייהעלע ,רענניֿפ יד טימ טּפַאלקעג ןוא ןסעזעג יז זיא

 וצ טַאהעג טשיגרָאג זנוא ןוא טקיּפעג טָאה יז .םיוב ןיא טכַאנ ןוא גָאט

 ןפז



 ןײטשטַאנַארג לאיסי

 עטוג א ,סעיינ רעדנא ןא טונימ רֶאֹּפ עדעי ...טנייה ןוא ןלייצרעד

 ...ערעזנוא ,סיױרָאֿפ ןעיינ ייז ,ןוחצנ .רעשירֿפ 'ַא ,הרושכ

 רָאי ייווצ טימ ? לָאמא ןוא : ןָאטעג גערֿפ ַא רימ ןיא טָאה רעצימע

 ,דארגנילאטס ייב ןטלַאהעג טָאה סע ןעוו ,קירוצ רָאי ייווצ טימ ? קירוצ

 -טנַא רענַאזיטרַאּפ ערעזנוא ,עכעלטע ןענעז ,טכעלש ןעוועג זיא טרָאד ןעוו

 ןבָאה ייז .דלודעג ןייק טקעלקענ טשינ ייז טָאה סע ...דלאוו ןןוֿפ ןֿפָאל

 ןַא רענייא .שטייד םעד ןעניד קעװַא ןענעז ןוא ןרעטַאמ טלָאװעג טשינ ךיז

 ,ןַאמ-ַײטרַאּפ א ,ײמרַא רעטיור רעד ,וֿפ ריציֿפָא רעכיוה ַַא ,רעניארקוא

 טָאה רעכלעוו ,טַארַאּפַא-ָאידַאר םעד טצעזעצ סוֿפ ןטימ טלָאמעד טָאה

 ףיוא טלציּפעצ םיא ןוא טנָארּפ ןוֿפ תועידי עטלֿפײװצרַאֿפ יד טגנערבעג

 -קילג ױזַא ןענעז רימ ...גָאט רעזנוא רימ ןבעלרעד טציא - . .ךעלקיטש

 ... דלַאװ ןיא רימ יוװ ךעלקילנ יוזא ךָאנ זיא רע ,ךעל

 .ןָאטעג עּפעשט א ךימ רעצימע רעד טָאה ? וד ןוא ---
 .ןיינ ןוא ָאי --

 ןבָאה ןשטייד יד ,טקורענוצ רעטנענ טנָארּפ רעד ךיז טָאה לייוורעד

 רענַאזיטרַאּפ רעטרעדנוה ןוא רעדלעוו יד ןקינייר ןביוהעננָא רעמ ץלַא

 *לעוװו רעקסניארב יד ןוֿפ .ןבעֶל סָאד ןריולרַאֿפ געט עטצעל יד ןיא ןבָאה

 םודַא ןוֿפ ,ןַאמעינ ןרעטנוא ןוֿפ ,ןשינעטסיוװ רעקַאבילַאנ יד ןוֿפ ,רעד

 טלייצרעד ןוא ענעֿפַאלטנַא ןעטוקעגנָא ןענעז ,קָאדאראווָאג זוא ענדָארג

 .רענאזיטרַאּפ ןנעק סעיצקַא עשטייד יד ןגעוו ןכאַז עקידארומ

 רעיוט םייב . ..ןרָאװעג רעכאווש רעדיוו סע טסייה ןענעז ןסנַאש יד

 -רעמ יד רַאפ ףונ ןייד ןזָאלרעביא ןוא ןקַאהרַאפ ריט יד ךיז ןעק ןבעל ןופ

 יצ ,ייוװצ ,גָאט ַא ןברַאטש וצ ןנעווטסעדנוֿפ דָאש ַא ...דָאש ַא .. רעד

 .ןוחצנ ןרַאֿפ ךָאוװ ַא
:: 
 כא לא

 .ןֿפָאלש ןרַאפ טכַאנייב לוויטש יד ןעיצּפָארא טרעהענֿפױא ןבָאה רימ

 ןיא ןֿפראוורעבירַא ךיז טלָאװעג ןוא ףמאק ַא וצ טיירגעג ךיז ןבָאה רימ

 ןיא .ןסע ןעמוקַאב וצ ןרָאװעג רעווש זיא סע .סעטָאלב רעקסניּפ יד

 ,ןרעייש עשירעיוּפ יד טקידיילענסיוא רימ ןבָאה רָאי יירד ןוֿפ ףיױלרַאֿפ

 ןשינעטלעהַאב ערעייז עלא טנעקעג ןבָאה רימ .ץלַא ייז ייב ןעמונעגוצ

 "עג ןענעז ןלַאטש יד .ןעניֿפענ וצ סָאװ ,ןעוועג טשינ ןיוש זיא סע ןוא
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 -וצרעטנוא ןביוהעננָא ןבָאה רימ ןוא ,ןסע;ענֿפיוא יק יד ,טסוּפ ןעוו

 ןיא ןעוועגנ ןצנַאנניא סָאד ןענעז רעניה לֿפיװ רָאנ ...רעניה יד ןּפַאכ

 םָאװ ?ןעזענסיוא ייז ןבָאה יו ןוא ...? דנַאלסורסייוו ןעמערָא םעד

 יײז ןעוו ,ןענינרַאֿפ טנעקעג ייז םירעיוּפ ענעפירענּפָא ,עמערָא יד ןבָאה

 ...?טעז רעד וצ ןסעגעג טשינ ןבָאה רעדניק ערעייז ,ןיילַא

 ןירַא דלאוו ןֿפיט ןיא טזָאלענקעװַא ךיז ןבָאה ןּפורג-רענאזישרַאּפ

 -ַאט רָאנ .תויח ערעדנַא ןוא םיריזח עדליוו ףיוא סעװַאלבָא טכַאמענ ןוא

 זיא רעכלעוו ,עקדָאלָאו זא ,טריסַאּפ טָאה קירוצ נעט עכעלטע טימ עק

 עכעלט{} טימ םיא ןוא ריזח ןדליוו א ןסָאשעג טָאה ,רעסיש רעטמירַאב ַא

 יו רעמ טשינ טָאה ריזח רעד .ךיוב יא ןֿפָארטעג .ןליוק-טאמָאטווא

 -נָא ייברעד ,דלַאװ ןיא ףיט ץענרע ןדנווושראפ ןוא ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז

 טימ רעמ ןריווושעג ןוא ןֿפָאלטנַא זיא עקדָאלָאװ זַא ,שער אזַא טכַאמעג

 ...בייהוציַא טשינ ריזח ןדליוו ןייק

 טָאה הָיבל יד ,טנײֿפע;סיױא ,טצוּפענסיוא ךיז ןבָאה טכענ יד ןוא

 לבקמ טיירגעג ךיז טלָאװ יז ךיוא יוװ ,דלאוו ןיא ןעניײשּפָארא ןביוהעגנָא

 ,טונ רעייז טליפענ ךיז ןבָאה רימ ..,גנואיירֿפַאב רעזנוא ןייז וצ םינּפ

 ביל ןבָאה רימ ,ןענַאלּפָארעַא עשטייד ןוא ערעזנוא טנעקרעד ןבָאה רימ

 -עירעליטרַא ןופ ןכליהּפָא עּפמעט ,עטייוו יד ןיא ןרעהוצנייא ךיז ןגנירקעג

 -עג רעמ רָאנ ,ןקָארשענ ןוא טײרֿפע;ג ךיז טָאה ץרַאה סָאד ,יירעסיש

 ...טַאהענ ארומ יװ .ךיז טיירפ

 טָאה םיא טימ ןעמַאזוצ .קעװַא זיא ַאשימ יו געט עכעלטע ןיוש

 רענייק .טקישעגקעװַא ןוא רענַאזיטרַאּפ עכעלטע ךָאנ ןבילקעגסיוא ןעמ

 .קעװַא ןענעז ייז סָאװ בילוצ ןוא ןיהווו טשינ טסייוו

 .+עלדייב יד ןרידיווקיל וצ גנונעדרָארַאֿפ ַא ןעמוקעג זיא לָאמַא טימ

 זיא'ס רָאנ ,זָאלב ןטוג א טימ לדייב ןיימ ןֿפראוומוא טנַאקענ בָאה ךיא

 זיא סָאוו יורטש לסיב ןפיוא .ןָאט וצ סע ןעווענ דָאש רעסיורג ַא רימ

 ןרערט  לֿפיוװ ,רָאי יירד עּפַאנק טורעג רענייב עניימ ןבָאה ,קיניײװעניא ןנעלעג

 ךיא בָאה פיו .טקיטולבענסיוא ןסאנװאפ טראד רךיא לאה

 ,קידלושמוא יוזא ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד טנייוװַאב טרָאד

 ר ָא נ ,ט ש י נ ר ַא נג רַאֿפ ,טשינרָאנ ראפ ןעמוקענמוא ןייר יוזא

 דיי ךזעלוענ רעעעדז יהז לי יי; לט,
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 רעקיציייא רעד ,אשימ טרָאד רימ טָאה ןטונימ-טסיירט לֿפיױװ ןוא

 ...3ןבעגעג ךַאירטָא רעזנוא ןיא רעניימ טניירֿפ

 רעד ךָאד טמוק סע .לעֿפַאב ,גנונעדרָארַאֿפ זיא גנונעדרָארַאֿפ רָאנ

 ןעמ טעװ ָאט ,ןרעװ טיײרֿפאב ןגרָאמ ,טנייה ךָאד ןענעק רימ .... ןוחצנ

 ...4 ךעלדייב יד ןיא ןכוז !ֿפרַאד זנוא
 יב

 -ענ בָאה ךיא .ןיילא רענייא ניל ךיא .םיוב א רעטניה ףָאלש ךיא

 -רַאּפ , ענעּפָאלעגנָא יד טימ טֿפַאשטנַאקַאב ןייק ןכַאמ וצ טשינ ןריוווש

 ןענעז - -.טסוװע; ךיא בָאה -- טנעה ערעייז .טָאטש ןוֿפ "רענַאזיט

 -ווא טימ טקיטעזעגנָא ךיז ןּבָאה ייז .טולב שידיי טימ טרימשענסיוא

 סע טבַײלב יוזא וא ,טניימעג ןוא טונימ רעטצעל רעד זיב הלּפמ .רעז

 ...קיבייא ףיוא ןיוש

 רעד ןעװענ דָאש ַא ןיא רימ .ןַאשימ ראפ טַאהעג ארומ בָאה ךיא

 -ַאב ,ןעמַאזוצ ןפָאלשעג רָאי יירד עּפַאנק ןיב ךיא ןכלעוו טיפ שטנעמ

 סָאװ -- ,שטנעמ רעד ,ןטכַאלש תעב ןעמַאזוצ ןנעלעג ,ךיז טעדניירֿפ

 ןיש ךימ טָאה ןעמ ןעוו ,ןבַײל םעד טלטעבענסיוא לָאמַא רימ טָאה

 טיפ ךיו טלָאװעג רעידז בָאה ךיא ...ןסיש םוצ ןָאטענסיױוא טאהעגנ

 -ײרֿפאב ןֹוֿפ טויימ רעד יא םיא טימ ןשוקעצ ךיז טלָאװעג ןעז םיא

 ןוא ?ןייו רע טעװ ןיהוװ ?|ןעז ךָאנ םיא ךיא לעוו יצ רעבָא ...ננוא

 ? ךיא ןיהווו

 ,לוק ַא ןעגנולקענּפָא רימ ןיא טָאה ? ן"י-הדו-וו ? ןיהווו עקַאט ---

 רימ ןכלעוו ,רַאטנעװניא רעזנוא ןופ ?ייט ַא ןכָארגנַאב ןבָאה רימ

 -ייירא ןתעב ,גנואיײרּפאב רעד ךָאנ ןעמענוצסיורא טיירנענוצ ןיוש ןבָאה

 טָאה גנולײטּפָא עשינַאזיטרַאּפ עדעי .םינָאלס טָאטש רעד ןיא ןרישרַאמ

 ענעמיקעגנמוא ןוֿפ ןעמענ יד ןוא ןטנעמוקָאד עריא ןטלַאהַאב טֿפראדענ

 ןרָאװעג טקישעגקעווא ךָאנ זיא געט יד ןיא .רענאזיירַאּפ ענעברָאטשעג ןוא

 זיא ןעמָאנ ןיימ ןוא ןענעכייצסיוא םוצ רענאזיטרַאּפ ןוֿפ המישד ַא

 | .המישר רעד ןיא ןבירשראפ ןרָאװעג ךיוא

 עלא ןבָארגַאב וצ עבאגֿפיוא יד ןעמוקַאב טָאה ןשטנעמ קילדנעצ ַא

 יד ןופ סעיצַאנימָאנ ענעמוקַאב ָאידַאר ןכרוד יד טימ ןריּפַאּפ-סבַאטש

 -לעוו ,סנטסָאּפ ענעדיישראֿפ ףיוא ןרידנאמָאק עשינאזיטרַאּפ עקיד;ריֿפנָא
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 ןייק ןרישרַאמנײירַא ןכָאנ ךיילנ ןעמענרעביא ןפרַאד ןלעוו ייז עב

 םינָאלס

 וצ ןבע;עגרעביא ןעמ טָאה רענַאזיטרַאּפ עכעלטע ךָאנ ןוא רימ

 טאהעג זנוא טָאה ןעמ עכלעוו ,יירעקורד רעזנוא דרע רעד ןיא ןבָארגַאב

 ןבָאה רימ ןכלעוו קנַאד ַא ןוא ןַאלּפָארעא ןא סרעזנוא ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָאדא

 -ַארּפ ַאיַאנלָאװ , .נ .א גנוטייצ עשיסור-סייוו ַא דלאוו ןיא ןבעגעגסיורַא

 -נא טעבראענטימ .גנוטייצ רעד ןיא בָאה ךיא .("טעברַא עײרֿפ,) *ַאצ

 -ער ןוֿפ .תורוד ןוֿפ סור א ייהעלע ,ווָאּפיליֿפ ּפיליֿפ םינָאדװעסּפ ןרעט

 ןַא ןעמוקעגנָא לָאמַא זיא גנוטייצ רעשיבַאטש-טּפיוה רעד ןוֿפ רָאײקַאד

 -טנע ןַא קירוצ קעווא ןיא ,ווָאּפיליפ ּפיליֿפ רעביירש ןנעוו עא

 דיי א ןיב ךיא זא .ןעועג טנאמרעה טשינ זיא סע ןבקעוו ןיא .ףעפ

 .ָאטקַאדער םעד ,תיבה לעב ןיימ ןוֿפ רעטרעוו יד טקול --- זיא סע סָאװ

 . ןופרעד טשינ טסייוו ןעמ זַא ,רעכיילג ---

 ןסיי-פיוא יד .סיֹורָאֿפ ןָאטענ קור א רעדיוו ךיז טָאה טנַארפ רעד

 עטלַא יד ייב ,דלַאװ םעד ןעלקָאשעצ ייז ,טנעָאנ רעד ןוֿפ ןיוש ןעמוק

 תולוק עכלעזַא סױרַא ןביג ייז ןוא סנקור יד ןקַאנק רעמייב עטלצרָאועגנייא

 -יא .ןעלצרָאװ יד טימ ןרעוו ןםירענסיוא םייב ןײלאהענ ןטלָאװ ייז יװ

 עלא ןופ ןשיירעמורבעג שדליוו ןלארפעג ךיז ןּבאה דלאוו ןציאנ ן-עכ

 וצ טרָא ןוֿפ ןֿפָאלעג ענערָאװעג עגושמ יװ ןענעז סָאװ ,תויח םינימ

 .ןָאטוצניהַא ךיז ווו ,טסווועגנ טשינ ןוא טרָא

 ןגייוש ןוא רעטעלב-ןנייווצ רעטניה ןֿפרָאװעצ רימ ןציז גָאטייב

 -ָארעא עשטייד עקידנעילֿפמורא יד לייוו ,סרעטייש וייק טשינ ןענערב דימ

 עַיילק טימ ךיז ןענעגונגַאב רימ .ןעניֿפענסיוא ךָאנ זנוא ןענעק ןענַאלּפ

 קירוצ םישדח טימ ןבָאה רימ סָאו ,שיילֿפ םענעבָאר;ענסיױא סעיצרָאּפ

 ,םערעוו םורא ןכירק שיילפ ןֿפיױא .דרע רעד ןײא ןטלַאהַאב ןוא ןצלַאזע;נייא

 הרבח יד לפיוו ןעוועג ליפיוזא רָאנ טלָאװ יאוולה ,טשינ טבַאמ סע רעבָא

 .ןסעגעג טלָאװ

 ןטייווצ םעד רענייא טָאה ? ןרעיוד ךָאנ סע ןעק גנַאל יװ רעבָא --

 ,רעטנענ ןעמוקעג העש דעדעי טימ ןענעז רעײרֿפַאב ערעזנוא .טנערֿפעג
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 ןײטשטַאגַארג לשיחי

 ןעורּפָא ןלעוו ךיז ןענעק רעיײרֿפַאב יד .ןֿפערט ןעק ץלַא ? טסייוו רעוו רעבָא

 ,רימ ...דלַאװ ןיא ןשטייד יד טימ ןביילב לייוורעד ןענעק רימ ,ךָאוו ַא

 -פִא ליֿפיוזא ןוא ,ןליוק עטרעװַאשזראֿפ טימ ,רענאזיטרַאּפ רעטרעדנוה

 . ..ןעײמרַא עשטייד עקידנטערט

 ךיילנ .סעקַאטַא-טֿפול עעקרַאטש זנוא םורא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע

 סָאװ ,רערידראבמָאב עשיטעיווָאס ערעווש ,ןָא ןעמוק ןרעוװ-רעטצניֿפ ןטימ

 םודַא ןעילפ ייז ,ךייה רעד ןיא טפול יד ןלָאמענ ןטלָאװ ייז ךיילנ ,ןשיור

 ןלאדנארישז ,רעטכייל-לגנעה עכלעזַא ּפָארַא ןזָאל ןוא קירוצ ןוא ןיה

 סָאװ ,ןרעטש יו ללח ןטימניא ןביילב סָאװ ,ןּפמָאל עשירטקעלע טימ

 -לעזַא ןעזרעד .דרע רעד וצ ןלאפרעד טשינ ןוא למיה ןוֿפ קעװַא ןענעז

 ןעּפארד ,קעװַא ךיז ןצעז רימ ,ןֿפָאלש ןייג וצ טשינרָאנ רימ ןטכַארט ,סעכ

 ןענעק ןוא רעמייב עכיוה רָאנ ןוֿפ ןגייוצ עטסכעה יד ףיוא ףױרַא ךיז

 ןסייר סָאוו ,סעבמָאב טימ ןעייּפש "ערעזנוא , יוװ ןקוקנָא טָאז טשינ דיז

 ...שרַאמקירוצ ןייז ןיא אנוש םעד ןביירעצ ןוא רעטנוא ןדניצ ,ףיוא

 -סיוא ךעלטנטייא ןבָאה סָאװ -- ןֿפמַאק-טֿפול יד קידנריוװרעסבא

 טש'וקעג סנ:טיײוװרעדנוּפ רימ ןבָאה -- ןטסעמראפ עשיטַאבָארקַא יוװ ןעזענ

 -נוא ּפָארא ןגייווצ יד ןוֿפ טסירנַאב ןבָאה רימ ,רעננערב-ןוחצנ ערעזנוא

 ,קילג םעד ראפ ,אנוש םעד ןּפאלקעצ ןרַאֿפ ייז טסירגַאב ,רעילֿפ ערעז

 .ררע רעד וצ ןַאלּפָארעא ןשטייד ןקידנלַאֿפּפָארא ןַא ןעז ןענעק רימ סָאװ

 טיי ןעוװעג ןענעז ייז ,ןעזענ טשיינ זנוא ןבָאה רעילפ ערעזנוא ,ייז רָאג

 -ףעמייב עכיוה יד ףיוא זַא ,ןלַאפעננייא טשינרָאג רשפא זיא ייז ,זנוא ןופ

 ןיוש ןטרַאװ סָאװ יד ,רעדירב-ספמאק ערעייז ךיז ןקיווק ןוא ןציז ןציּפש

 יײנסּפיױוא ןפרַאד ייז עכלעוו ,ננואיײרֿפאב רעד ףיוא ןוא ןעמוק רעייז ףיוא

 רערעייז סופ רעד ווו ,םוטעמוא ךיז טימ ןעננערב ןיוש קידנעטש ףיוא ןוא

 ...ררע יד ןטערטַאב רָאנ טעוװ

 ןיא ןטנַאסעד ןֿפרַאװּפָארַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןענַאלּפָארעַא ערעזנוא

 .נָאט ןלעה טימ ןיא ןוא טכאנייב ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז ,ןיירא דלַאװ

 ןוא ?יוויצ ןָאטעגנָא ןעוועג ןענעז ןענַאלּפָארעא יד ןוֿפ "ענעלַאֿפע;ּפָארַא , יד

 ףיוא ,וצ קָאטסילאיב וצ ןשטייד עקידנטערטּפָא יד טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאנעג

 ַא ןדָאװעג טקישענטימ זיא עּפורג-ןטנַאסעד ַאזַא רענייא טימ .. . ברעמ

 רעד ןיא ןֿפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןַאזיטרַאּפ רערעייט ןוא ?גניי רעװָאסָאק
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 ץבעל טלָאטװעג בָאה ךיא

 זַא ,סורנ ַא טאהעג רימ ןבָאה גָאט ןטייווצ ןֿפיױא .קַאזיא ;עּפורג רעשיריי

 ןבילבעג ןיא םיא טימ ןעשענ זיא סע סָאװ רָאנ ,רעמ טשינ םטבעל רע

 .דוס ַא

 עכעלטע ןניּפשענסיוא בָאה יא זַא ,טמולחעג רימ ךיז טָאה סע

 דלַאװ ןיא עז ךיא יוװ ,לָאמ ןטייווצ םוצ ןיוש .ףיורא טנַאה רעד ףיוא ןייצ

 בי"ע טציא ןוא עװַאלבָא רעסיורנ רעד תעב לָאמ עטשרע סָאד .םולח ַאזַא

 ןַאיטרַאּפ ןטייוצ ןדעי טלייצרעד סע בָאה ךיא .,.גנואיײרֿפאב רעד

 סנעמעוו ןכלעזא יוװ ,םענערױלרַאֿפ ַא יו טכַארטַאב ךימ ןבָאה עלא ןוא

 ןיוש ןבעלרעד טשינרָאנ טעוװו רעכלעוו ןוא עטלייצענ ןענעז סע ןהעש

 : טי עז וצ

 ,רעטּפשמרַאֿפ ַא ,תומל הטונ ַא יו טיירדענמורא ךיז בָאה ךיא

 ןייק ןיוש רַאפרעד טלָאװ רענייק סָאו ,ןבעל ַא טימ ךיז ןגָארטענמורא

 ...ןבענענ טשינ הטורּפ

 .גָאט א ךָאנ נָאט א ,ןהעש ךָאנ ןהעש ןניוצעג ךיז ןבָאה לייוורעד רָאנ

 -עג ןיא גנובענמוא רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפאב עשיֿפרָאד עצנַאנ יד טעמכ

 -עננָא ךיז ןבָאה סעבמָאב ענעפרָאװענּפָארַא יד ןופ .דלַאװ ןיא ןעמוק

 יד טימ ןעמַאזוצ ןעמַאלֿפ ןיא קעווא ןענעז רעזייה יד ,רעֿפרעד יד ןדנוצ

 ךָאנ ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ ,סטונ ןוא בָאה לסיב םעד טימ ןוא ןלַאטש

 צנעגייא ךר.ד ןוא ןטנַאּפוקַא עשטייד יד ךרוד ןרעוו טעװעבארַאב רָאי יירד

 .. .רענַאזיטרַאּפ

 יפ ייב טָאה ןייצ ענעלאפענסיורַא יד טימ םולח רעד טשינ .,ןייַנ

 ןוא ץי-ַאה רעווש ַא טימ טיירדענמורא ךיז בָאה ךיא .,ור יד ןעמונעגוצ

 סָאװ ,גָאט םענעי ראֿפ ןקערש ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא .טימענ טקירדרעד

 .דלאוו ןיא ןריצַאּפשנירַא זוא ןקורוצ ןעמונעג טירט עקילייא טימ -יז טָאה

 -ֿפיוא ןָא ךיא בָאה -- דלַאװ ןיא רימ טימ ָאד ןענעז סָאװ עלַא --

 ןייז טעװ סָאװ ןוא גנואיירֿפַאב דעייז ןבעלרעד ןלעוװ -- טכארטעג רעה

 סָאװ ,גָאט םענעי ןיא ...? ןבעלרעד רימ ןלעוו סָאוװו ? ןדיי זנוא טימ

 -עצ ןוא רעטנזיוט ןלעװ ,עציילּפ רעד רעטניה שממ ,טנָאנ ױזַא ןיוש זיא

 ,טָאטש ןיא ןרעקמוא ךיז ,ןיירַא דלַאװ ןיא ענעֿפַאלטנַא ,רעטנזיוט רענ
 ןעמוקסיורַא ךיוא ןלעוו ייז טימ .ןבעל םוצ ,טעברַא רעד ֹוצ ,ףרָאד ןיא
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 ןײטשטַאגַארג לאיסחי

 לטשער ַא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי קילדנעצ ייווצ עּפַאנק דלַאװ רעזנוא ןופ

 ןבלאהטירד ,ייווצ טימ ןעמוקענ ןענעז סָאוװ ,טרעדניוה ןצֿפוֿפ רעביא ןוֿפ

 טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ טציא ןענעז םירבק ערעייז .דלאוו ןיא קירוצ רָאי

 .ןעניֿפעגּפָא טשינ ייז רענייק ןיוש טעוװ לָאמנייק ןוא סעטסוק רעטניה

 ? רענאזיטרַאּפ עשידיי ,ענעבילבעננבעל ,רימ ןעייג ןיהווו ןוא ---

 יו ?ןבעל סָאװ ,ןדיי ןַארַאֿפ ןענעז ווו ? ןדיי עכלעוו וצ ? ןעמעוו וצ

 ? סיוא ייז ןעעז

 ןופ בייל םוצ וצ רימ ךיז טבעלק דמעה סָאד זא ,טליֿפעג בָאה ךיא

 ןביֹוהענַיַא בָאה ךיא .ןסָאנעג רימ ןוֿפ ךיז טָאה סָאװ ,סייווש !סייה

 תורצ יד ,סָאטענ יד ןיא ןדיי עלא טימ ןעשענ זיא סָאװ ,סָאד זא ,ןריּפש

 עמאזיורג יד ,טנעוו ענעטָארד יד רעטניה טמונהעגרעביא טָאה ןעמ סָאװ

 --י רעדלעוו עשיסורסייוו יד ןיא ןדיי ןופ ןעמוקמוא סָאד ןוא תוטיהש

 ןדעי ןטיוטּפָא ןָא טבייה ,ןעקנַאדע; יד ,ץרַאה סָאד ןעמסראפ ןָא טכייה

 ןיא וליפא ,ןנירקעג ארומ בָאה ךיא .;נ:ואיירפאב רעד ןופ לַארטש-טכיל

 -יירֿפאב עטשרע ענעי ןיא ,טונימ רענעי ןיא ןקוקוצניירא ,הבשחמ רעד

 ןוֿפ ןיא טולב שידיי וװ ,טָאטש רעד ןיא ,םיַנָאלס טָאטש ןיא ןהעש עט

 סָאװ ,ןיידַא ךייט-אראשטש ןיא ןסָאלּפענ ,ןסַאנ-ָאטעג יד ןיא ןקָאטשניר

 .טיור ףיוא טבראפעג ןרעסאוו יִד טָאה

 םיכ .דלאוו רעזנוא ךרוה ןעיצקירוצ ןעמונענ ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 ןשטייד עסַאמ ַא ןענעז העש עכעלטע ךָאנ ןוא ןקירב עכעלטע טרינימ ןבָאז

 ,ןקירב יד טימ ןעמַאזוצ ןּפמוז יד ןיא ןלַאֿפעג עירעליטרַא זוא ןקנַאט טימ

 עשיסור עקידנגָאיכָאנ יד .ךעלקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ ןענעז סָאװ

 ןוא ןײרַא לֶאפ ןפיט ןיא סעבמָאב עכעלטע ןֿפרָאװענוצ ןבָאה ןע;ָאיװַא

 .ךרע רעקיטש ןוא רעמייב ענעסירענֿפיױא טימ ןטָאשרַאֿפ ייז

 ןביילב ךָאנ ןעק םע לפיוו נעט יד טלייצעגנ טשינ ןיוש ןבָאה רימ

 טא טָא זַא ,ןעוועג רעכיז ןענעז רימ .ןהעש יד רָאנ ,ננואיידפַאב רעד וצ

 זא ,וסיוװרעד ךיז ןלעוװו רימ ןוא זיולב טונימ ןייא ,ןעמוקנָא יז ףרַאד

 -ַאב תמא ןא ףיוא ןיוש ןענ;עז רימ ןוא דלַאװ ןיא ָאד ןענעז ערעזנוא

 ןענעז סע .ןהעש זוא ןטונימ יוװ רעמ טרעיודעג רעבָא טָאה סָאד .טיירֿפ

 .ןעמוקעג טשינ ןענעז ערעזנוא ןוא געט עכעלטע ןוא טכענ עכעלטע ײברַאֿפ

 ,ןטַאמרַאה . . .ןשטייד טימ לוֿפ ןרָאװעג זיא דלַאוװ רעצנַאנ רעד ,טרעקרַאֿפ

= 
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 עקיד;טערטּפָא יד טיײלנַאב ןבָאה רעריּפשסיוא ןוא רערידרַאבמָאב ,ןקנַאט

 רעד !וא ןֿפמַאק יד טקרַאטשרַאֿפ ךיז ןבָאה ,טייצ וצ טייצ ןוֿפ .זעײמרַא

 .טרָא ןא ףיוא ןייטש ןבילבענ זיא טנָארֿפ

 ירד ןבָאה רימ ןכלעװ ןוֿפ טרָא ןַא ןיא ןבילקרַאֿפ ךיז ןבָאה רימ

 ייינ וצ טרָאד ןעווענ ךעלנעמ טשינ זיא סע .טסווועג טשינ טייצ עצנַאנ

 ,רעמייב יד ףיוא טעּפארדעג ךיז רימ ןבָאה ,דרע רעקיּפמוז רעד ףיוא

 םיוק ךיז ןעמ טָאה גָאט ןטימ ןיא וליֿפא זא ,טבידענ יוזא ןעוועגנ ןענעז סָאװ

 -ברוד טנעקענ ןבָאה הנבל יד טשינ ןוא ןוז יד טשינ .ןענעקרעד טנעקעג

 ןיא שינרעטצניֿפ יד זוא שינעטכידעג רעטרעטנָאלּפרַאֿפ רעד ךרוד ןכירק

 .טכַאנייב יוװ ,גָאטייב ןעוועג

 א ךיז טַאהע; ארומ ןבָאה ןוא רעכעל יד ןיא זיימ יוװ ןנעלעג ןענעז רימ

 -וקענְנֶא ןיא גָאט ַא ןוא ייבראֿפ רעדיוו זיא טכַאנ ַא .ןָאט וצ געװַאב

 ,ענלצנייא ףיוא ןלַאפנָא ןכַאמ וצ ןלױפַאב ןבָאה ןרידנַאמָאק יד ,ןעמ

 ןּפעלשניירא ןוא ןטסילקיצָאטַאמ עשטייד ,ןּפורג ערעייז ןוֿפ ענעסירעגּפָא

 ןנעטש-דלאוו יד ןוֿפ ןנערּב יד ייב טניי?ענסיוא ךיז ןּבָאה רימ .זנוא וט ייז

 ,יירד ַא סױרַא רימ ןענעז ,טייהננעלעג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע ןעוו ןוא

 רעטנוא ל?לשטייד טעשזדנַאלברַאפ ַא ןָאטעג םענ ַא ןוא רענַאזיטרַאּפ ריפ

 ןעמונענּפָארַא ייז ןבָאה רימ .זנוא וצ טריֿפענניירא םיא ןוא טנעה יד

 -לַעװ ,הרבח רעד וצ טּפעלשעגניײרַא ייז ,סיֿפ יד ייב ןוא ,ןעלקיצָאטָאמ ןוֿפ

 ןבָאה ןשטייד עטּפַאכעג יד ייב . . .ייז טימ "טקידנערַאֿפ , ןיוש טָאה עכ

 -יא ָאידאר ןכרוד ךיילנ טָאה אנװָארטַאיּפ ַאנַיַא ןוא ?ננוצ , ןעמונעג רימ

 טָאה רעכלעוו ,טנָארֿפ ןרַאֿפ ןעוועג קיטיונ זיא סָאו ,סָאד ןבענענרעב

 .זנוא ןופ רעטעמָאליק קילדנעצ עכעלטע ןענופענ ןצנַאגניא ךיז

 ןבָאה רימ .טלינענּפָא קידהשקשינ זַיוא טָאה נָאט ַא םענייא ןיא

 רימ ןוא ןשטייד עטעשזדנָאלבראפ קיצנַאװצ ןוא רָאּפ ַא טמיורעגקעוװַא

 ע-עייז טימ זעגנָאהַאב ,ןרידנומ ערעייז ןיא ןָאטעגרעביא ןייֵלַא ךיז ןבָאה

 םעד קנַאד ַא ןוא רעוועגנ ןשיטַאמָאטיוא ןוא ןטַארַאּפַא עשיֿפארנָאטָאֿפ

 -לעז סָאד טקנוּפ .,.רענלעז ,עקידנטערטּפָא ערעדנַא טרַאנרַאֿפ טכייל רָאג

 עכלעוו ,סעקּפורג עשינאזיטרַאּפ ערעדנַא ךיוא ןָאטע; ןבָאה ,רימ סָאװ ,עב

 סיױרַא רימ ןבָאה םוטעמוא .דלַאו ןסיורג ןרעביא ןפרָאװעצ ןעוועג ןענעז

 -ּפִא םָאד ןקערשוצּפָא ידכ געוו ןטימ ןֿפיוא םיֿפונ עטיוט יד ןֿפרָאװענ
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 ןײטשטַאוַארג לאיסי

 דנאטשרעדיו א טלעטשעג ץלַא ְךאָי טָאה עכלעוו ,רעטילימ עקידנטערט

 .ןגָאלשעג ךיז --- ןטסולרַאֿפ ערעווש יד ץָארט -- ןַאּפש ןדעי ראפ ןוא

 ַא טָאה רעצימע ...ןעשענ סע זיא טכַאנרַאֿפ ַא םענייא ןיא זיב

 רענלעז יד ןוא דלַאװ ןיא םורַא ןֿפיול ןקנַאט עשיסור זַא ,ןָאטעג גָאז

 רימ .טביולנענ טשינ ןבָאה רימ ....רענַאזיטרַאּפ ףיוא ךָאנ ךיז ןנערֿפ

 ןליו עכלעוו ,ןשטייד יד ,וֿפ עיצַאקָאװָארּפ ַא רַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה

 רָאּפ ַא ןיא .הלּפמ רעייז ןוֿפ טנעמָאמ ןיא ןרעוו רוטּפ זנוא ןוֿפ יאדווא

 רענייק ןוא עבלעז סָאד ןדער ןביוהעגנָא רעדיװ ןעמ טָאה םורַא העש

 סע רעוו ,העידי עטשרע יד טמַאטש סע ןעמעוו ןוֿפ טסווועג טשינ טָאה

 -וצסיורַא טרידיצעד טָאה טֿפַאשדנַאמָאק יד ...רוקמ רעטשרע רעד זיא

 ,..ןרעלקֿפױא ןוא ןשרָאֿפסױא ךאז יד ןלָאז סָאװ ,רעטייר עכעלטע ןקיש
 ןענעז ייז ...גנאל טשינרָאנ ...טרעיודענ טשינ גנַאל טָאה סע ןוא

 טרָאוװ ןייק ןבָאה ...טמיושעצ -- רעליימ יד ,עטעּפָאסרַאֿפ ןטירעגניירא

 ראֿפ ןצנַאט ןביוהעגנָא ןבָאה רימ רָאנ ,ןעננערבסיורא טנָאקעג טשינ

 ! יש = יה א װ ָא ט .! יש א נ :ןיירא ללה ןיא ןנירשענ ןוא דיירפ

 ;(!ע=ייהפאב !םירבח !ערעמוא) ! עי נכ ָא יד שז ָא בָא װ ס א

 וצ סָאװ ,טסווועג טשינ ןוא דיירֿפ רַאֿפ טנייוועג ,טשוקענ ךיז {ןבָאה רימ

 ..י'ףױ טוט ןאפ
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 ןבָאה רימ סָאװ סָאד .דלאוו ןיא ןעמוקענרָאֿפ ןענעז ןטכאלש יד

 .ןרָאװעג לת ַא טציא זיא רָאי יירד יד ךשמב ןטכינראֿפ וצ ןזיוװַאב טשינ

 רעמייב ,רעטדע ענעדיישראֿפ ןיא ןענערב ןביוהעגנָא טָאה דלַאװ רעזנוא

 .ןלאֿפענמוא ןענעז ןוא טעקסַארטעג ןבָאה

 טשינ ןיוש יא סָאד .עטיירֿפַאב יד וצ טרעהענ ןיוש ןבָאה רימ רָאנ

 ןוא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןעײמרַא ערעלונער ייווצ .טכַאלש רעזנוא ןעוועג

 ...ןוחצנ ןיא קלח ַא טימ טייז ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז רימ

 ןענייו ןשטנעמ ןסַאמ .רעדליב עכעלביײרשַאבמוא רָאֿפ ןעמוק סע

 ףיורא ןצנַאט עננוי ןוא עטְלַא ,סעטרעיוּפ ,םירעיוּפ רעטנזיוט .דיירֿפ ראֿפ

 -טימ ןליוו זנוא ןוֿפ ךס א .רענלעז יד טימ ךיז ןשוק ןוא ןקנַאט יד ףיוא

 ,ײברַאֿפ ןרישרַאמ רעײמרַאטיור רעטנזיוט .טשינ טזָאל ןעמ רעבָא ,ןרָאֿפ

 וצ טייצ ןייק אטשינ זיא ,קידנֿפױל ּפָא ךיוא טערט אנוש רעד ,ןֿפיול ייז
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 ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא

 סָאד ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ןֿפײרנַאב סָאװ ,יד טימ ,זנוא טימ ךיז ןעקצַאצ

 ..,רָאי יירד ךָאנ ןעמוקעג ייז רַאֿפ זיא סָאװ ,קילנ

 ןעוועג דלַאװ ןרעביא ?מיה רעד זיא רָאי יירד . .  עקַאט רָאי יירד

 ןבָאה ןוא ןגולֿפעג יירֿפ -יז ןענעז ןענַאלּפָארעַא עשטייד זיולב .דמעדֿפ

 .טנווִא רעטשרע רעזנוא זיא טנייה ןוא .טנָארֿפ םוצ סעבמָאב ןגָארטעג

 ןצנַאיניא ןיא למיה רעיולב רעד יוו ,טייצ ַאזַא ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ

 ןוא רעדלעפ יד ,ןענַאב יד ,ןגעוו יד ןוא ,רעזנוא קידנעטש ףיוא ,רעזנוא

 -ַאב יד וצ ןוא עטיײרֿפַאב יד ,זנוא וצ טרעהעג ץלַא ,ץלַא ,דלַאו רעד

 ...רעיירה

 -ע;סיוא ךיז ןבָאה רימ .עקידנכַאל ַא ,עקיטכיל א ,טכַאנ ענייש א

 יו ,טריצַאּפשע;מורא טָאה הנבל יד ןוא ענאלָאּפ רעסיורנ ַא ףיוא טנייל

 יו ,לָאמ ןטשרע םוצ .החמש רעזנוא בילוצ עטרעײשענּפָא סָאװ ראי ַא

 .קיִלנ רעזנוא ןֿפײרנַאב ןוא ןריצַאּפש יײרֿפ יוזא לָאז יז זַא ,ןליוו דימ

 וצ סעּפורנ-רענאזיטרַאּפ טמָארטשעג ןבָאה ךעלעקניוו-דלַאו עלַא ןופ

 -יוה טימ ףערטנעמַאזוצ רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סע וװ ,טרָא םעד

 .ײמרַא רעשירעיירֿפַאב רעד ןוֿפ ןריציֿפָא עכ

 ןיא זא ,טסווװעג טשינ ןבָאה רימ זא ,ןויווענסיורא ךיז טָאה סע

 ןרעביא ןֿפרָאװעצ ןענוֿפעג דאירטָא רעזנוא ץוח ךיז ןבָאה געט עטצעל יד

 .סעּפורנ עשינאזיטרַאּפ עסיורג עכעלטע ךָאנ דלַאװ
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 טנעקרעד ךיז רימ ןבָאה טכאנ רעקיטכיל רעד ןופ ןייש םייב ןוא

 -נייא ןוא טרָא רעדנוזַאב ַא ןבילקענסיוא ךיז ןבָאה רימ .ןענוֿפענּפָא ןוא

 ןוא סמערָא יד ןיא ןלַאֿפענ ךיז ןענעז רימ .דרע רעד ןיא ךיז טערונעג

 .טנייוועג

 ...ןייוועג קידיירֿפ ןייק ןעוועג טשינ ןיא'ס ןוא

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןקיטייו ערעווש זנוא ןיא טעײטענֿפױא ןבָאה סע

 עכלעוו ,רענאזיטרַאּפ עשידיי קיצנאוצ עּפאנק יד וצ ,עלא וצ טרעה

 ןעמַאזוצ ...טָאטש רעייז ןיא ...םייהַא ןרעקמוא ךיז טֿפרַאדעג ןבָאה

 ...רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא עלַא טימ

 ןיא טײרּפשעצ ןעוועג גנַאל ױזַא .ןעוועג סָאד ןענעז ןטונימ ערעווש

 -עג ןיא ליֿפױזַא ,ןטילעג ,ןענַאטשעגסיױא ליֿפיוזא ,סעּפורג עענעדײשרַאֿפ
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 ןײטשטַאנַארג לאיחי

 -סיורא טנעקעג טשינ םרָאװ ןייק טעמכ ןבָאה רימ ןוא ןלייצרעד וצ ןעוו

 טשינ ,ןָאטענ ןָאמרעד ַא רעצימע טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ ....ןעגנערב

 עֶלַא ...טנבערע;סיוא עֶלַא ייז רימ ןבָאה יוזא ןוא .ןעמָאנ ַא יו רעמ

 זנוא טימ טשינ ןעייג ןוא דלַאװ ןיא זנוא טימ ןעוועג ןענעז סָאװ יד

 -יא ןפרָאװעצ ,םירבק יד ןיא ןוא ןנעוו יד ףיוא ץעגרע ןניל . . ..םייהַא

 ..,רעדלעוו עשיסורסייוו ,עֿפיט ,עטכידענ ןוא עסיורג יד רעב
464 

 -נָא טָאה רעכלעוו ,לַארענעג רעד ןזיוװַאב ךיז טָאה טכַאנייב טעּפש

 ףיורַא זיא רע .טיירֿפַאב זנוא ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא יד טימ טריֿפעג

 דוּבכְל עדער עקימַאלפ ַא ןטלַאהעג ןוא ענובירט רעטיירגעגוצ רעד ףיוא

 טָאה דע .רענַאזיטרַאּפ עשידלעה יד ןוא ײמרַא רעטיור רעשיִַארעה רעד

 טנכערע;סיוא ןוא עּפָארייא ןיא ןעיירעדרעמ עשטייד יד ןנעוו טלייצרעד

 סָאװ ,רעגריב ערעדנ;ַא ןוא עשיזיוצנארֿפ ,עשיסור ,עשיליוּפ זענָאילימ יד

 .לג .ד .א עקנילבערט ,ץיוושיוא ,קענַאדיימ ןיא ןרָאװעג טכארבענמוא ןענעז

 שטָאכ ןוא .ןכערב ןעמונעג ךיז ןבָאה זנוא רעטניה סיֿפ יד ןוא

 ןיא ,ץיוושיוא ןוא קענַאדיימ ןנעוו טסווועג טשינ ךס ןייק ךָאנ ןבָאה רימ

 ןייא ןייק טשינ ןרעה רימ סָאװרַאֿפ ןעוועג ךעלדנעטשרַאֿפמוא סעּפע זנוא

 ןדיי לֿפיװ טשינ זנוא טלייצרעד לַארענעג רעד סָאװרַאֿפ ,ןדיי ןנעוו טרָאװ

 ןוֿפ לָאצ יד יונענ יוזא טסייוו רע ןעוו ,ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ןענעז סע

 ,..ערעדנַא ןוא ןזױצנַארֿפ ,ןסור ,ןקַאלאּפ

 עגַיֶא זײװנּפָארט טֿפירט רימ ייב ץרַאה ןֿפױא יוװ ,טליֿפענ בָאה ךיא

 -יא טקוקענרעביא ךיז ןבָאה רימ .רעכעל סיוא טנערב סָאװ ,יילב רעטילנ

 ןבָאה סָאוו ,ןרערט טנערבעג ןבָאה ןניוא יד ןיא ןוא ןרעדנַא ןטימ רענ

 . .. ןענירוצּפָארא ןזיוװַאב טשינ
 יי

 ןצנַאנ ַא טָאה ןוז יד .טהאובתַאב !עוװעגנ ךָאנ ןענעז רעדלעֿפ יד

 זיא למיה רעד .טנױרבענּפָא ייז ןוא ןעגנַאז יד טמעראוועגסיוא רעמוז

 ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה גָאט רעסייה ַא ,?דנקלָאװ א ןָא יולב ןעוועג

 -לעוו ,טָאטש רעד ןיא ,םינָאלס ןייק טריֿפעג זנוא טָאה געוו רעד .ףָאלש

 ןיא געוו רעצנַאג רעד .גנואיירֿפַאב רעד דָאנ ןצעזַאב ןֿפראד רימ עכ

 רעקיטש ,ענעסירעצ ,ע:עכָאטשעצ ,ןסור ןוא ןשטייד ,םיתמ טימ טקעדַאב
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 ןּבעל טלָאטעג בָאה ךיא

 -ימט ַא .ןטַאמרַאה ןוא ןקנַאט עטרעטשעצ ,דרעפ ןוא ןשטנעמ ןופ םירבא

 ערעזנוא ...ןײרַא טָאטש ןיא טיײלנַאב זנוא טָאה רעטסעקרָא רעשירעטיל

 רימ ,..ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא םיֿפונ עטיוט טראשעגקעווַא ןבָאה סיפ

 -ענ טָאה רעטסעקרַא ךעד ןוא סרעּפרעק עטיוט ףיוא ןטָארטעג ןבָאה

 -רַאֿפ טימ טקעמשענ טָאה טֿפול יד ,טמערַאװעגנ טָאה ןדז יד . . .טליּפש

 ...טשימעגסיוא טיוט ןוא ןבעל טימ ,תוחיר-םיתמ טימ ןוא האובּת רעקיט

 -אב יד ףיוא ןזיוועגיֶא ןעוועג ךָאנ ןענעז רימ סָאװ ,םעד ץָארט ןוא

 -עצ א ןעװעג ןילּפיצסיד יד ןיוש זיא ,ןרידנַאמָאק ערעזנוא ןוֿפ ןלעֿפ

 ְךייֵלְי געו ןֿפױא ןענעז רענאזיטרַאּפ עקיטרָא יד ןוֿפ ךס ַא .ענעכָארב

 -ניק ערעייז ןגירקע:קירוצ ןבָאה סעטַאמפ ...םײהַא ךיז וצ ןעננַאגעג

 יז ןעיױרּפ ןוא ןרעטלע ערעייז ןענוֿפענּפָא קירוצ ןבָאה רעדניק ,רעד

 ..רענעמ ערע

 'רעוו ןריובעג טנעקענ טשינ טָאה ןדיי ןצכא יד ייב ,זנוא ייב זיולב

 ןבָאה רימ ןוא תוליבא ןא ןנעלעג זיא רעמינּפ יד ףיוא . , .?כיימש ןייק

 יבָאה רימ .היול רעקידתוֿפתושב א ןופ עקידנעיינקירוצ יוװ ןעזענסיוא

 -ייק לָאז סע זַא ,טיהעג ךיז ןטלָאװ רימ ךיילנ ,טנעה יד ייב ןטלַאהעג ךיז

 קידנסײרצרַאה ַא .ןגיוושעג ןבָאה רימ .ןעמוקקעװַא טשינ זנוא ןופ רענ

 ןדערסיוא טזָאלענ טשינ ןוא ?ליומ סָאד טּפָאטשראֿפ םסָאה שינעגייווש

 .טרָאװ ַא

 רעשינאזיטרַאּפ רעטיירֿפַאב רעד ןיא ןסָאנעצ -יז טָאה דיירֿפ ַא ןוא

 ךעלדנע ןענעק ןופ דיירפ ַא ,ןשטייד יד רעביא ןוהצנ ןופ דיירפ ַא ,הנחמ

 ןעַיאטשראפ ייז ןבָאה רימ ,תויח יוװ ןבעל ןוֿפ ,שינעטלעהַאב ןוֿפ סיורַא

 זנוא ןיא ןוא ...ןענַאטשרַאֿפ יוזא יװ ךָאנ ...רענאזיטרַאּפ ערעזנוא

 סָאװ ,תומשנ טבעוװשעג ובָאה ןניוא סנדעי רַאֿפ ,טנָאלקעג ץלַא טָאה

 טָאטש ןיא רעבירנ עטישרַאֿפ טשינ יד ןוֿפ ןעמוקעגננעקַא זנוא ןענעז

 -עג ,טנַאמעג ןוא סיורא דלאוו ןוֿפ טײלנַאב זנוא ןבָאה סָאװ ,תומשנ ןּוא

 . ..ןסעגרַאפ טשינ ייז ןלָאז רימ טגנַאלרַאפ ןוא טירט ערעזנוא ייב ךיז טנייל

 עלוֿפ יד .טירט ערעזנוא רעטניה דרע יד ןקַאבעג טָאה ןֹוז יד ןוא

 -נרעק עניורב ןטָאשעגסיוא ןוא טייז רעזנוא ןיא טקובעג ךיז ןבָאה ןעגנאז

 יא ןבָאה רימ .טָאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז רימ ןבָאה ױזַא .ךעלד

 ,ףיוה-לוש ןֿפיוא ףױרַא ןענעז ןֹוא ךעלעסעג עלָאמש עטשרע יד ןטָארטרעב
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 ןײסשטַצנַארג לאיזחי
 א א עאא אט רראעאא א עע

 ןרערט עקיכָאק עטשרע יד ןבָאה ,רענאזיטרַאּפ עשידיי ןצכַא יד ,דימ ווו

 .י .ןרוקראפ
8 
 2 א

 רעד זוֿפ ןראוטָארט יד רעביא ןֿפָאלעג ךיא ןיב רעטרעדורעצ א יוװ

 -ענ ןבָאה רימ ווו ,זיוה םוצ ןעמוקענוצ ןוא טָאטש רעטנערבענּפָא בלַאה

 רעד ףיוא ןעגנָאהעג . . .ןבילבעגנ זיא שרדמה תיב ןוֿפ טנַאװ זייא ,טניווו

 רעזנוא ןוֿפ ...טנערבעג רעמ טשינ טָאה סָאװ ,דימת רנ ַא טָאה טנַאװ

 -לניצ רעטעשטּפָאקרַאֿפ א ,ןעמַאר-רעטצנעֿפ ייווצ ןבילבענ ןענעז זיוה

 סָאװ ,עלענייֿפ ַא ןענַאטשעג קילעפוצ ןיא ןעמיוק ןֿפיוא ןוא ןעמיוק

 ןעמונעג ,בוטש רעבורח רעד וצ ךיז רעטנענרעד ךיא יוװ ,קידנעעזרעד ,טָאה

 -רעד טַירעלענסיוא טאהעג ךיוא סָאד טלָאוװ'מ יװ ,זגױלֿפענקעװא ןוא

 ...ןריי א ראֿפ ןבָאה וצ ארומ ןוא ןענעק

 -ענ ןוא תורבקה תיב ןֿפיוא קעווא ןיב ,טרָאד ;ןוֿפ ןֿפָאלטיַא ןיב ךיאו

 -עמונעצ ןייק טשינ טזָאלעג טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,?הוא סניבר םעד טכוז

 -עג טכַאמענג ןיא ײסָאש א .ןעוועג טשינרָאנ רעמ ןזיא ָאד ךיוא רָאנ .םענ

 ףיוא קעוװא ךיא ןיב ..,םירבק ףיוא ;עװ רעטריטקַאֿפסַא ןַא ,ןרָאװ

 טָאטש רעשידיי רעד ןופ לטרעֿפ יירד ווו ,גרעב רעשטיוועלָארטעּפ יד

 .רעבירג עטיי נענוצ יד ןיא ןֿפרָאװעגניירא ןוא ןסָאשרעד {רָאװעג ןיא

 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עּפורג עצנַאג יד ןענופעג ןיוש ךיא בָאה טרָאד

 טעשטדוקעגנייא ,ןכָארבעצ ,ליטש .ןרָאװע; טיירֿפַאב רימ טימ ןעמַאזוצ זיא

 םעד יוװ טכַארטַאב סע ןוא טרָא לקיטש ןייז ןעמונעג רעדעי ךיז טָאה

 טימ ןוא טלעטשעגּפיױא ךיז טָאה רעצימע זיב .עטסטנָאנ ענייז ןוֿפ רבק

 : ןנָאז ןעמונעג לוק טקיטשרַאֿפ-ןרערט ַא

 ;הבכר המש6 שדק תיה לדנתי --

 םיא ןוא שידק ןטנייוועגסיוא םעד ןעמונענוצ טָאה טניוו רעד ןוא

 ָאכע רעד זַא ,טלָאװעג קרַאטש יוזא טלָאמעד ןבָאה רימ .,ןגָארטענקעװַא

 -ידיי ענעמוקעגנמוא-קידלושמוא יד ןוֿפ םירבק יד ןיא ןּפַאלקנָא ךיוא לָאז

 ,ןסעגרַאֿפ טשינ ייז ןיא ןלעו רימ זַא ,ןנָאזנָא ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ עש

 .. . ןנעוו טרעייז ראפ ךיוא זיא ,טנייװעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ ,שידק םעד זַא
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